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RESUMO 

 

Esta tese teve como objetivos (1) analisar os processos de formulação das 

políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu pela CAPES, bem como o seu 

desdobramento na prática, com foco nos critérios de produção bibliográfica, 

considerando os contextos (a) de influência, (b) da produção de texto, (c) da prática, 

e (d) da estratégia política, de acordo com o referencial analítico do “Ciclo de 

Políticas”, sugerido por Ball e Bowe, com abordagem direcionada ao trabalho 

docente; (2) investigar em que medida os critérios de produção bibliográfica estão 

sendo interpretados como instrumentos de controle do trabalho docente na pós-

graduação stricto sensu em Educação no Estado do Rio de Janeiro; (3) discutir os 

desdobramentos desses critérios sobre as condições de trabalho dos professores-

pesquisadores credenciados nos programas de pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal fluminense – UFF e Universidade Estácio de Sá – UNESA; e 

(4) verificar até que ponto o produtivismo imposto ao trabalho docente na pós-

graduação stricto sensu interfere na autonomia intelectual do pesquisador e na sua 

produção acadêmica. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo de 

Laurence Bardin, operacionalizados pelos softwares Iramuteq e Wordclouds de 

análise textual. A pesquisa foi fundamentada nos pensamentos de Michel Foucault e 

de Gilles Deleuze, bem como nas teorias de sofrimento de Dejours e de estigma de 

Goffman. Consideramos que as políticas de avaliação elaboradas pela CAPES, com 

especificidade nos critérios de produção bibliográfica, têm conformado crescentemente o 

trabalho intelectual e a pesquisa científica, no âmbito da pós-graduação stricto 

sensu, submetendo o professor-pesquisador, seja da esfera pública ou seja da 

esfera privada, a uma realidade de exigências, controles e pressões, e retirando-lhe 

parte significativa de sua autonomia e de sua liberdade de pensamento. 

 

Palavras-chave: Trabalho docente; pós-graduação stricto sensu; políticas públicas; 

Avaliação da pós-graduação; sofrimento; estigma. 

 



ABSTRACT 

 

 

The objectives of this study were: (1) to analyze the processes for the formulation of 

the policies for evaluation of the stricto sensu postgraduate course by CAPES, as 

well as their way how is doing develped at the practice, focusing on bibliographic 

production criteria, considering the contexts (a) of the influency, (b) text production 

(c) practice, and (d) the political strategy, according to the analytical framework of the 

"Policy Cycle", suggested by Ball and Bowe, with a focus on teaching work; (2) to 

investigate the extent to which bibliographic production criteria are being interpreted 

as instruments of control of teaching work in the stricto sensu post-graduate course 

in Education in the State of Rio de Janeiro; (3) discusses the disorderly unfolding in 

the working conditions of the professors-researchers accredited in the graduate 

programs in Education of the Fluminense Federal University - UFF and Estácio de Sá 

University - UNESA; And  (4) to verify the point of production and work in the post-

graduate work stricto sensu interfere in the researcher's intellectual autonomy and in 

his academic production. The data were submitted to Laurence Bardin content 

analysis, implemented by Iramuteq software and Wordclouds for textual analysis. 

The research was grounded in the thoughts of Michel Foucault and Gilles Deleuze, 

as well as in Dejours' theories of suffering and Goffman stigmata. We consider that 

the evaluation policies elaborated by CAPES, with specificity in the criteria of 

bibliographic production, have increasingly conformed the intellectual work and 

scientific research, it is not a graduate diploma stricto sensu, subjecting the teacher-

researcher, whether from the public sphere or the private sphere, to a reality of 

demands, controls and pressures, and withdrawing a significant part of his autonomy 

and freedom of thought. 

 

Key words: Teaching work; Post-graduation stricto sensu; Public policy; 

Postgraduate evaluation; Suffering; Stigma. 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 

Establecidos los siguientes objetivos (1) analizar el proceso de formulación de las 

políticas de la evaluación de la posgrado stricto sensu por CAPES, así como su 

desarrollo en práctica, centrándose en los criterios de producción bibliografica, 

teniendo en cuenta los contextos (a) de influencia, (b) de la producción de texto,    

(c) de la práctica, y (d) de la estrategia política, del acuerdo con el referencial 

analítico del "Ciclo de Políticas", sugerido por Ball y Bowe, con enfoque dirigido al 

trabajo docente; (2) investigar en qué medida los criterios de producción 

bibliográficos están siendo interpretados como instrumentos de control del trabajo 

docente en el posgrado stricto sensu en Educación en el Estado de Río de Janeiro; 

(3) discute los desdoblamientos desordenados en las condiciones de trabajo de los 

profesores-investigadores acreditados en los programas de posgrado en Educación 

de la Universidad Federal Fluminense - UFF y Universidad Estácio de Sá - UNESA; 

(4) verificar el punto de producción y el trabajo en el mercado de trabajo en el 

posgrado stricto sensu interferir en la autonomía intelectual del investigador y en su 

producción académica. Los datos fueron sometidos al análisis de contenido de 

Laurence Bardin, operacionalizados por softwares Iramuteq y Wordclouds de análisis 

textual. La investigación fue fundamentada en los pensamientos de Michel Foucault y 

de Gilles Deleuze, así como en las teorías de sufrimiento de Dejours y de estigmas de 

Goffman. Consideramos que las políticas de evaluación elaboradas por CAPES, con 

especificidad en los criterios de producción bibliográfica, han conformado 

crecientemente el trabajo intelectual e investigación científica, no es un diploma de 

posgrado stricto sensu, sometiendo al profesor-investigador, sea de la esfera pública o 

de la esfera privada, a una realidad de exigencias, controles y presiones, y retirándole 

parte significativa de su autonomía y de su libertad de pensamiento. 

 

Palabras clave: Trabajo docente; Posgrado stricto sensu; Políticas públicas; 

Evaluación del postgrado; Sufrimiento; Estigma. 
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CAPÍTULO I 
 
 

O OBJETO DE ESTUDO E A METODOLOGIA 

Constituem conteúdos deste capítulo o contexto no qual se configura o 

problema que suscitou a intenção de realização da presente tese; as questões a que 

se propõe investigar e os objetivos que especificamente orientarão os passos desta 

pesquisa; bem como os argumentos que contemplam as razões que determinaram a 

realização deste estudo, como também as metodologias empregadas em cada fase 

planejada considerando a organização de seu percurso em busca dos dados 

pretendidos por meio dos sujeitos envolvidos, os instrumentos de coleta das 

informações e os respectivos tratamentos dos dados. 

 

1.1- Problema, questões e objetivos do estudo 

Na ambiência universitária, uma realidade vem sendo considerada como 

objeto de estudo por pesquisadores brasileiros1 com relação às condições de 

trabalho de professores do ensino superior e, especificamente, de professores-

pesquisadores dos programas de pós-graduação da área de educação. Para 

manterem-se na condição acadêmica de professores credenciados em seus 

respectivos programas precisam cumprir critérios das políticas de avaliação dos 

órgãos de avaliação e fomento à pesquisa, no caso desta tese a CAPES, traduzindo 

decisões de Governo2, por meio das avaliações periódicas trienais. Esses órgãos 

monitoram o cumprimento dessas decisões políticas e estabelecem as condições e 

incentivos para a realização de pesquisas.  

                                                           
 

1 Dentre outros pesquisadores que focalizam as condições do trabalho docente na Universidade e 

seus desdobramentos, destacam-se, pelo menos, Inocente (2000); Carlotto (2002); Paiva e Saraiva 

(2005); Lemos (2007); Mulato (2008); Sguissard e Silva Júnior (2009); Costa (2013); Evangelista e 

Paula (2014); Paula e Sueth (2015). 

2 A noção de Estado tem referência ao conjunto de poderes políticos de uma nação. Ou seja, uma nação 

politicamente organizada e que ocupa um determinado território. Tomamos a ideia de Governo como 

sistema político por que se rege um Estado. Ou seja, um sistema formado por instituições que têm a 

responsabilidade de conduzir o funcionamento da nação de acordo com os seus interesses e 

necessidades. Nesse sentido, como instância máxima de administração executiva (FERREIRA, 2011). 



19 

 

Esses órgãos, que também exercem função de controle, são a Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, ambos criados em 1951. A 

CAPES, a partir da iniciativa de Anísio Teixeira, resultou de ação de uma burocracia 

de corte intelectual, atuante no segundo governo Vargas e o CNPq, por iniciativas 

militares, considerou questões ligadas à segurança e ao desenvolvimento nacionais. 

A CAPES e o CNPq orientam decisões de Governo na gestão da formação pós-

graduada e o estímulo à pesquisa por parte das agências governamentais (PAULA; 

SUETH, 2015, p. 109). 

Esse formato de avaliação e fomento que submete os programas de pós-

graduação stricto sensu, a despeito de ser considerado positivo pela CAPES e por 

integrantes do meio acadêmico, vem transformando as atividades profissionais do 

professor-pesquisador e alterando o perfil das universidades, notadamente a partir 

dos anos 1990, por meio de um ativo conjunto de determinações que se configuram 

como políticas de controle dessa dimensão acadêmica. Nessa realidade, os 

docentes, invariavelmente, precisam cumprir exigências que vão interferir 

significativamente na avaliação periódica dos programas de pós-graduação aos 

quais estão vinculados. 

Dentre essas prescrições, têm de produzir e publicar determinada média anual 

de “produtos” científicos em periódicos classificados pela CAPES; ministrar aulas na 

graduação e na pós-graduação, além de orientar bolsistas de iniciação científica, 

mestrandos e doutorandos; desenvolver pesquisas, de preferência com financiamento 

de agências de fomento com reconhecimento acadêmico; realizar palestras e 

conferências; participar de eventos nacionais e internacionais, qualificados pela CAPES; 

prestar assessorias e consultorias científicas; e, considerado bastante relevante, obter 

algum tipo de bolsa, em especial a de produtividade em pesquisa do CNPq. 

Esses profissionais são crescentemente pressionados a ter produtividade 

avaliada, sobretudo, com base na sua produção bibliográfica veiculada em forma de 

periódicos, capítulos de livro e livros. O que preocupa é que esse critério de cobrança 

sobre as suas produções atribui menor importância às atividades de ensino e 

extensão, na medida em que esses papeis centrais da universidade são colocados em 
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plano secundário pelos órgão de avaliação e fomento à pesquisa. Criam-se, assim, 

hierarquias e dicotomias no interior da Universidade, entre pós-graduação stricto 

sensu e graduação; pesquisa, ensino e extensão; pesquisadores e professores, 

dentre outros, sendo os primeiros mais valorizados, pois originam produtos 

mensuráveis pela CAPES e pelo CNPq (PAULA, 2010, 2012). 

No bojo dessa realidade, esses profissionais têm de publicar em veículos 

classificados como qualis pela CAPES. O sistema Qualis é definido como “o conjunto 

de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificação da qualidade da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação”. Foi concebido para o 

atendimento das necessidades específicas contempladas no sistema de avaliação da 

CAPES e se fundamenta em dados obtidos do aplicativo “coleta dos dados” (coleta). 

Para isso divulga uma relação apresentando a classificação dos veículos usados 

pelos programas de pós-graduação para a divulgação da produção intelectual. O 

sistema “Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir 

da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos e 

anais de eventos” (CAPES, 2014). 

Nesse sentido, é preciso levar em conta as dificuldades de publicação nos 

veículos qualis, sobretudo de A1 a B2, pela admitida relação entre oferta e demanda, 

com base no número de meios de publicação existentes, sua periodicidade e 

especificidades das linhas de publicação, contrapondo-se à quantidade de produtos 

finalizados, diariamente, por pesquisadores ávidos por receberem aceitação das 

submissões que realizam nos meios de divulgação científica e, também, com a intenção 

de contribuir com a avaliação positiva de seu programa de pós-graduação. Sujeitam-se, 

assim, às interpretações teóricas e subjetivas hegemônicas de comitês de avaliação 

desses periódicos e de redes políticas universitárias para conquistar adesão e 

publicação de seus artigos. 
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Na tabela 1, a seguir, divulga-se a quantidade de periódicos classificados 

entre A1 e B5, apresentados no relatório do triênio 2010-2012. 

   Tabela 1 – Quantidade de periódicos 

  Periódicos em 2012 

Classificação Quantidade % 

A1 115 5,0 

A2 170 7,4 

B1 322 14,0 

B2 378 16,3 

B3 390 16,8 

B4 455 19,6 

B5 485 20.9 

Total 2.315 100,0 
     Fonte: Relatório triênio 2010-2012 (CAPES, 2013) 

 

Para fins de credenciamento e recredenciamento dos professores-

pesquisadores nos programas de pós-graduação stricto sensu, a avaliação apenas 

considera periódicos até B2. Diante disso, surge um problema. Frente à dificuldade 

de publicar nos periódicos considerados mais qualificados, o pesquisador precisa 

buscar publicação em periódicos que contemplem os critérios CAPES e, com isso, 

alcançar os índices definidores da manutenção de seu credenciamento. Implica, 

então, no entendimento de que vai ter de produzir mais para conseguir publicar mais 

e alcançar o índice exigido. Diante das exigências de ensino, orientação, 

coordenação de grupos de pesquisa, intercâmbios nacionais e internacionais, 

produção científica e participação em eventos qualificados da área, não há 

necessidade de domínio técnico sobre psicologia para concluir sobre o estado de 

estresse ao qual está submetido esse professor-pesquisador para conviver com 

esse grau de exigência e essa consequente pressão permanente. 

Mas não é qualquer livro, capítulo de livro, artigo científico publicado em 

periódico ou trabalho publicado em evento científico que vai contribuir positivamente 

para a avaliação da produção intelectual. No caso dos trabalhos completos 

publicados e apresentados em anais de eventos científicos, na ficha de avaliação, do 

relatório do triênio 2010-2012, da área de educação encontra-se: 
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A produção qualificada de trabalhos completos em anais foi analisada de 

forma qualitativa com privilégio para a produção em eventos internacionais e 

nacionais de qualidade. Somente foram considerados eventos com grande 

penetração na área e avaliação de trabalhos por comitê científico constituído por 

pares de diferentes instituições nacionais e internacionais (CAPES, 2013). 

No item 4.2, desse relatório, sobre a distribuição de publicações qualificadas 

em relação ao corpo docente permanente do programa, considerou-se que cada 

professor-pesquisador tivesse, pelo menos, 6 produtos qualificados no triênio para 

atuação no Doutorado ou 3 produtos qualificados para atuação no Mestrado (com 

peso 60). E quanto aos produtos bibliográficos (com peso 40), foram considerados, 

no triênio, pelo menos, 2 produtos qualificados como B2 (ou L2 - livros), no caso de 

Mestrado, ou 3 produtos com a mesma qualificação para atuação como orientador, 

em nível de Doutorado. 

O que parece trazer incômodo na concretização dessas exigências não se 

trata da produção em si, mas, sim, da qualidade exigida do veículo de publicação. 

Imagine-se 121 programas de pós-graduação na área de educação com, 

aproximadamente, 30 docentes credenciados em cada, tendo de publicar de 3 a 6 

produtos qualificados por triênio e, atualmente, de 4 a 8 produtos por quadriênio, a 

considerar a pontuação dos periódicos com diminuição em efeito cascata da classificação 

de A1 a B5. E se não conseguirem publicação em periódicos A1, A2, B1 e B2, quantos 

produtos mais terão de elaborar para conseguirem os índices exigidos pela CAPES? 

O professor-pesquisador não tem apenas o compromisso de produzir para a 

sua permanência na condição de credenciado, mas, também, para a manutenção ou 

melhoria da classificação do programa do qual é integrante, com vistas nos 

desdobramentos que essa classificação pode ocasionar ao se considerar os 

benefícios com relação à concessão de bolsas de estudo discentes, de 

financiamento de viagens para congressos, encontros e seminários nacionais e 

internacionais, organização de eventos, dentre outras atividades, todas dependentes 

do financiamento das agências de fomento e avaliação. Em uma palavra, da 

produtividade de cada docente depende o conceito do programa de pós-graduação 

ao qual está vinculado e o seu prestígio acadêmico na área. 
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Nesse contexto, as condições podem não ser favoráveis para contemplar tais 

exigências. As imposições da CAPES forçando a finalização dos produtos antes de 

sua maturação necessária podem comprometer os resultados da pesquisa, que 

requer um tempo para a sua adequada consistência, o emprego de métodos 

rigorosos imprescindíveis às análises realizadas sobre os dados apurados, a 

testagem das hipóteses formuladas e a eliminação de vieses, podendo dificultar o 

alcance da qualidade requerida. 

Pelo que parece, isso tende a deslocar a natural atribuição do pesquisador, 

ao realizar seus estudos e divulgá-los à comunidade científica, para um contexto de 

produtivismo, ao invés de se concentrar na criação e aprofundamento de ideias 

pertinentes às dimensões acadêmico-científicas. Quem sabe, não estão se sentido 

constrangidos a produzir como operários de uma fábrica de conhecimento idealizada 

pelas instâncias político-burocráticas de “fomento” e “avaliação”, no que é possível 

pensar, desempenhando o seu trabalho na condição de regulados com papeis 

determinados num ambiente de submissão, desmotivação, perda da autonomia e, 

ainda, com forte possibilidade de adoecimento. 

Produtivismo é aqui entendido como um processo de intensa pressão por 

produção num contexto de trabalho que valoriza a quantidade produzida por unidade de 

produção. Ou seja, um número mínimo de produtos intelectuais qualis publicados por 

cada professor credenciado, de acordo com critérios de avaliação sobre o veículo que 

publica, previamente estabelecidos, é exigido pela CAPES e se esse critério não for 

cumprido isso acarreta na diminuição do conceito do programa de pós-graduação e 

descredenciamento docente, desconsiderando a qualidade da produção. 

Essa realidade, na qual os professores-pesquisadores se sentem continuamente 

pressionados a se manterem na condição de credenciados, pode estender-se numa 

proporção de agigantar-se rumo a um contexto com desdobramentos perigosos, 

previsíveis e indesejáveis e que tendem a trazer riscos à qualidade da pesquisa, à 

qualidade da orientação dos discentes, à saúde dos docentes, prejudicando o 

processo de preparação de novas gerações de intelectuais na Universidade. 
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O que parece é que os professores-pesquisadores estão numa ambiência de 

naturalização de assédio moral, coação e controle degradante, vistos como 

operários produtores e reprodutores de conhecimento sob a égide de um 

produtivismo imediatista, quantitativo limitado às demandas de mercado ou de 

decisões e políticas de Governo, que ainda não tem sido objeto prioritário de 

questionamento e resistência por parte do meio acadêmico-universitário. 

Até que ponto essa situação lhes proporciona a sensação de alienação do 

conhecimento e exclusão dos processos de decisão da vida acadêmica e da 

Universidade, impedindo-os de buscar melhores respostas para as suas indagações 

científicas e questionamentos intelectuais por meio da pesquisa e, com isso, se auto 

realizar em suas vocações profissionais? 

Metaforicamente, não é possível imaginá-los como operários de uma indústria 

idealizada com base em resultados quantitativos? Nessa lógica, quem produz mais é 

mais bem avaliado. E, por outro lado, também não seria possível admitir uma 

situação naturalizada de submissão, porque pouco há atitudes contrárias desses 

mesmos produtores que, certamente insatisfeitos, permanecem passivos à essa 

condição, cumprindo exigências determinadas e comportando-se na condição de 

assujeitados e de maneira, ainda, silenciosa? 

Quem sabe vivenciando uma realidade na qual acabam por desempenhar 

papeis pré-definidos e num contexto de subordinação tal como, para Goffman3 

(2004), no fenômeno de estigma entre estabelecidos e outsiders, em que, no caso 

desta tese, docentes e discentes sentem-se compelidos a assumir identidades 

virtuais; de desinteresse por terem de investigar problemas que não contemplam suas 

intenções originais; de perda de liberdade e autonomia ao elaborar seus textos para 

não perderem de vista a possibilidade de publicar em determinada linha editorial; e, 

pior, de enfraquecimento de sua saúde, sendo forçados a buscar alternativas que 

impeçam o seu afastamento do trabalho. 

                                                           
3 Goffman (1994), refere-se às formas de interação social assumidas entre indivíduos e sua influência 

na construção de identidade e personalidade dos indivíduos na sociedade. A questão do estigma. Por 
analogia, no caso desta tese, entre docentes e seus pares nas universidades. 
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Outro contexto evidencia a ausência de reação contundente a essa situação, 

constatando-se um comportamento de fuga dos docentes, ao optarem por lecionar 

apenas na graduação ou ao requererem aposentadoria (SGUISSARD; SILVA 

JÚNIOR, 2009). Por outro lado, é possível perceber como forma de resistência e 

libertação individual, o fato de alguns professores-pesquisadores se descredenciarem de 

seus respectivos programas de pós-graduação por, assim, sentirem-se livres do grilhão 

inerente à avaliação do trabalho docente, com preservação de sua dignidade e autonomia. 

Isso posto, pode-se pensar que a pressão por produtividade, nos termos 

colocados tem retirado a necessária motivação dos professores-pesquisadores para 

se lançarem aos desafios próprios das atividades profissionais nesse nível de 

ensino, aniquilando, aos poucos, o prazer de formar novos pesquisadores, a 

vibração de acompanhar o progresso de seus orientandos, bem como o 

aprofundamento e autonomia qualitativa em suas linhas de pesquisa. 

Mas não é só isso. É preciso considerar as diversas atribuições cotidianas as 

quais o professor-pesquisador precisa dar conta. Nessa avalanche de atividades 

profissionais com exigências de quantidades, prazos e compromissos, submete-se a 

uma situação de intensificação de seu trabalho. 

Quanto à intensificação, Leher e Lopes (2008) afirmaram que na década 

correspondente aos anos de 1996 a 2006, as matriculas no ensino de graduação 

cresceram na proporção de 52%, enquanto que na pós-graduação houve um 

aumento de 71% de matrículas nos cursos de mestrado e 179% nos cursos de 

doutorado. Segundo esses autores, contudo, a evolução do número de funções 

docentes apresentou um crescimento bem mais modesto no período: 23% para a 

graduação e 68% para a pós-graduação, o que significa que os professores 

credenciados na pós-graduação tiveram uma intensificação extraordinária de sua 

jornada de trabalho, visto que não há contratação para docentes atuarem na pós- 

graduação. O indicador de crescimento real é o dos novos professores para a 

graduação, pouco superior a 20% na década. 

Evidencia-se, na prática, um aumento considerável do número de doutores, por 

exemplo, de 2014 para 2015, passando de 134 mil para 142 mil, representando um 



26 

 

crescimento de 5,9%. Mas, entendemos que a precarização se mantenha, pelo fato de 

no ano 2014 as matriculas na pós-graduação ter tido um aumento de 6,8%. Ou seja, 

sempre um crescimento maior alunos do que de professores (BRASIL, 2015). 

Nessa corrente de análises, a intensificação e precarização do trabalho 

docente agravam a situação de desequilíbrio manifestada por esses professores-

pesquisadores. Desequilíbrio ao considerar o horário da jornada de trabalho e o 

tempo de descanso e lazer; o ambiente profissional e o ambiente social; a atenção 

aos compromissos laborais e os compromissos com a família e com a sua saúde. 

Fatores esses já constatáveis no âmbito de estudos científicos levando ao 

adoecimento desses profissionais (SGUISSARD; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Considerando a realidade constatada pelo estudo desses autores, é bem 

possível que os docentes da pós-graduação também estejam se submetendo a 

determinadas formas de sofrimento. Neste sentido, de acordo com Dejours; Abdoucheli; 

Jayet (2007)4, no que se refere às políticas de controle e produtividade no trabalho 

vivenciadas por docentes de pós-graduação em universidades públicas federais, é 

possível admitir-se que exigências caracterizadas por fortes pressões  visando  produção  

intelectual  e  publicação têm contribuído significativamente para o sofrimento psíquico e 

as  enfermidades dos professores-pesquisadores, buscando muitos deles coligarem-

se a redes de produção e cooperação e outras formas alternativas, por meio de sua 

criatividade e inteligência para modificar ou aliviar estas condições em seu desfavor. 

Nesse contexto e direcionando as pretensões gerais do presente estudo, tem-se 

por objetivos empreender análise sobre (1) os contextos da formulação, da prática e 

das estratégias políticas (BALL; BOWE, 1992) das políticas de avaliação da 

produção e do trabalho docente na pós-graduação stricto sensu, com relação às 

características do ambiente de trabalho docente e suas condições profissionais; (2) o 

modus operandi institucional diante da forma como a pós-graduação tem sido 

diretamente afetada pelas políticas e determinações da CAPES; (3) a forma como os 

                                                           
4 De acordo com Dejours; Abdoucheli; Jayet (2007), o ambiente de trabalho pode produzir prazer e 

sofrimento; que doenças manifestas no trabalhador têm origem nas exigências impostas pelas 
organizações; que há possibilidade do trabalhador diminuir e desviar-se do sofrimento no trabalho por 
meio de sua criatividade e inteligência. Assim tem condições de modificar situações em seu desfavor. 
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docentes vêm adequando as suas práticas a essas políticas, por meio de 

submissão, assujeitamento ou de lógicas alternativas consequentes da subjetividade 

fruto da sua inteligência e criatividade, que podem representar práticas de 

resistência ao modelo hegemônico instituído. 

Nessa realidade, é propósito evidenciar esses contextos da política de avaliação 

do trabalho docente, o comportamento institucional com relação ao funcionamento dos 

programas de pós-graduação em educação, justamente por ser a área de estudo de 

nossa atuação e o campo de pesquisa no qual se insere esta tese e, também, 

profissional, de seus respectivos professores credenciados, em duas diferentes esferas 

de administração (pública federal e privada). Com isso, será possível preencher o que 

parece uma lacuna não contemplada pelas pesquisas até então realizadas, sobre as 

realidades as quais se pretende investigar. 

Ou seja, de que maneira a lógica produtivista da CAPES vem influenciando os 

programas de pós-graduação em educação a serem investigados no Estado do Rio de 

Janeiro, além da realidade já constatada no contexto das Instituições Federais de Ensino 

Superior - IFES, da região Sudeste, pelo estudo de Sguissardi e Silva Júnior (2009). 

Estará essa lógica submetendo da mesma forma as realidades pública federal e privada 

no Estado do Rio de Janeiro. Ou há outras realidades/lógicas institucionalizadas de 

políticas, procedimentos administrativos ou práticas informais de professores-

pesquisadores que representam alternativas ao modelo produtivista hegemônico?  

Buscando contribuir com o incremento de dados para melhor esclarecimento da 

realidade objeto desse estudo sobre as condições do trabalho docente na pós-

graduação stricto sensu, nesta tese lançamos a análise e discussão das esferas 

pública e privada, especificamente representadas por uma instituição pública federal e 

outra instituição privada, regularmente submetidas ao sistema de avaliação da 

CAPES. 

A primeira, pública federal, Universidade Federal Fluminense por ser a 

instituição a qual estou vinculado como pós-graduando, e a segunda, Universidade 

Estácio de Sá, que por ser uma instituição privada comporta-se segundo orientações 

empresariais, por possuir programas de mestrado e doutorado em educação no 
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Estado do Rio de Janeiro com avaliação positiva pela CAPES e pela facilidade de 

acesso aos dados pretendidos. 

Originalmente estava prevista a inclusão da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro – UERJ, conformando uma análise que também abrangeria a esfera 

pública estadual. Em consequência da crise financeira no Estado do Rio de Janeiro, 

das frequentes paralisações ocorridas no âmbito dessa universidade, diante das 

tentativas frustradas de contatos por intermédio de e-mails e a pela dificuldade de 

contato pessoal com o coordenador do programa de pós-graduação em educação, 

decidimos por retirá-la desta análise considerando que assim procedendo 

evitaríamos empecilhos para o desenvolvimento desta tese.  

Diante do exposto, como questões norteadoras deste estudo, podemos citar: (1) como 

se desenvolveram e vem se desenvolvendo as políticas de avaliação da pós-graduação 

stricto sensu, considerando os contextos do ciclo de políticas do referencial analítico 

proposto por Stephen Ball e Richard Bowe, com foco no trabalho do professor-

pesquisador? (2) há variações nas condições de trabalho e respectivos 

desdobramentos nos ambientes pessoal e profissional de professores-pesquisadores 

de programas de pós-graduação em educação da universidade públicas (UFF) e uma 

universidade privada (ESTÁCIO DE SÁ), no estado do Rio de Janeiro, desencadeadas 

pela CAPES por meio de suas políticas de avaliação? (3) quais lógicas consequentes 

ou alternativas podem ser evidenciadas por meio de práticas institucionalizadas pelos 

programas ou práticas informais assumidas por seus docentes credenciados, diante das 

políticas de avaliação e fomento da CAPES?  

Conduzindo as intenções do estudo para a obtenção de focos capazes de 

orientar uma investigação que controle o surgimento de possíveis vieses, 

considerando outras variáveis que se manifestam nesse fenômeno, formulam-se as 

seguintes indagações e questionamentos que se pretende sejam respondidas por 

meio da pesquisa que ora se propõe. As relacionadas às análises das políticas 

foram adaptadas das questões sugeridas por Ball e Bowe (1992) com relação aos 

contextos do ciclo de políticas de seu referencial analítico, que sofrerão necessários 

desdobramentos diante das especificidades requeridas por essa tese. 
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1- Quais influências e tendências nacionais ou internacionais podem ser 

consideradas presentes nas políticas de avaliação da pós-graduação da 

CAPES e de produtividade em pesquisa do CNPq? 

2- De que maneira foi produzido o texto dessas políticas considerando o seu 

estilo, coerência, formuladores, destinatários e outros interessados? 

3- Até que ponto podem ser observadas variações no modo como os textos das 

leis são interpretados diante das relações de poder, relacionamentos, 

pressões, insatisfações e desigualdades deles provenientes, por afetar a 

prática profissional do professor-pesquisador? 

4- Quais desdobramentos podem ser registrados decorrentes do impacto dessas 

políticas na realidade profissional dos professores-pesquisadores? 

5- Em que medida é possível delinear estratégias que contribuam com o 

fortalecimento de um debate sobre essas políticas a respeito de aspectos que 

precisam ser repensados, visando o seu redimensionamento?  

6- Como coordenadores e professores-pesquisadores dos programas de pós-

graduação stricto sensu investigados concebem e vêm lidando com os 

critérios de avaliação periódica da CAPES, com relação as exigências por 

produtividade intelectual em seus respectivos ambientes de trabalho? 

7- Quais procedimentos individuais, coletivos ou institucionalizados podem ser 

identificados como práticas de resistência transformando as atividades 

profissionais do professor-pesquisador dos programas de pós-graduação 

investigados diante dos critérios de avaliação de sua produção acadêmica? 

Desse conjunto de indagações e questionamentos, não se pode prescindir do 

necessário detalhamento das intenções operacionalizadas dando-se conta de 

procedimentos concretos que as elucidem. Nesse contexto, tais indagações e 

questionamentos desdobram-se com mais especificidade nos seguintes objetivos 

que vão orientar a investigação pretendida:  
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1- Analisar os processos de formulação das políticas de avaliação da pós-

graduação stricto sensu pela CAPES, bem como o seu desdobramento na prática, 

com foco nos critérios de produção bibliográfica, considerando os contextos 

(a) de influência, (b) da produção de texto, (c) da prática, e (d) da estratégia 

política, de acordo com o referencial analítico do “Ciclo de Políticas”, sugerido 

por Ball e Bowe (1992), com abordagem direcionada ao trabalho docente; 

2- Investigar em que medida os critérios de produção bibliográfica estão 

sendo interpretados como instrumentos de controle do trabalho docente na 

pós-graduação stricto sensu em Educação no Estado do Rio de Janeiro; 

3- Discutir os desdobramentos desses critérios sobre as condições de 

trabalho dos professores-pesquisadores credenciados nos Programas de 

Pós-Graduação em Educação Universidade Federal Fluminense – UFF e da 

Universidade Estácio de Sá – UNESA; e 

4- Verificar até que ponto o produtivismo imposto ao trabalho docente na pós-

graduação stricto sensu interfere na autonomia intelectual do pesquisador e na 

sua produção acadêmica. 

Dessa forma, com uma investigação que se utilize de metodologia apropriada para 

buscar as respostas para esse conjunto de indagações, questionamentos e objetivos, 

intenta-se dar conta da complexa realidade da pós-graduação stricto sensu no contexto 

de dois programas em educação de uma universidade pública federal e outra 

universidade privada no Estado do Rio de Janeiro. 

1.2- Justificativa 

O tema da presente tese surgiu de um conjunto de situações profissionais e 

de inquietações pessoais que se traduzem em razões possíveis de evidenciar 

propósitos, quem sabe, bem fundamentados, pelo menos na empiria, a sanar uma 

realidade de frustações diante das dificuldades de contemplar exigências “oficiais” 

com relação à produção intelectual de professores-pesquisadores credenciados de 

programas de pós-graduação, especificamente da área de educação. 
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Há exatos 23 anos, quando do início das atividades profissionais 

encarregadas da apuração, registro e divulgação da produção intelectual de 

docentes em documentos oficiais, a partir dos anos 1990, e posteriormente, com 

especificidade, na realidade da pós-graduação, até o ingresso no programa de pós-

graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, em 2013, elaborando 

relatórios anuais sobre as atividades institucionais e depois lidando com o 

preenchimento  do “Coleta CAPES”, atualmente “Plataforma Sucupira” na instituição 

profissional em que trabalhava, eu me deparava com a dificuldade de docentes 

obterem a reclamada produção acadêmica por ocasião das avaliações regulares do 

Ministério de Educação sobre as condições de oferta dos cursos de graduação e, 

mais tarde, também, com relação aos critérios de pontuação determinados pela 

CAPES, para que os programas de pós-graduação stricto sensu mantivessem a sua 

condição de funcionamento. 

Essa realidade tornou-se uma forte preocupação com vistas em melhor 

compreendê-la e, com base científica, analisá-la com o propósito de denunciar 

discrepâncias e buscar alternativas diante das condições desfavoráveis quanto ao 

cumprimento de exigências por publicações e produtos valorizados pela CAPES, 

pelas instituições de ensino e agências avaliadoras em geral. 

Nesse contexto, o projeto inicial dava conta de um estudo que investigasse os 

desdobramentos dessas exigências no contexto do trabalho universitário na pós-

graduação stricto sensu sob condições muitas vezes desfavoráveis de publicar em 

veículos considerados qualificados pela CAPES, principalmente em se tratando de 

instituição privada.  

O projeto de tese tomou outro rumo e manteve a consistência exigida para tal 

empreitada, do ponto de vista teórico, quando da minha inserção no Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Superior da UFF - NEPES e, também, no Grupo 

de Estudos de Foucault, vinculado a esse Núcleo. Daí por diante, passei a analisar a 

situação original segundo a ideia de controle do trabalho docente do professor-

pesquisador credenciado na pós-graduação, com base nas ideias de Michel 

Foucault, a partir dos conceitos de Poder Disciplinar e da Sociedade Disciplinar e 
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seu desdobramento no conceito de Sociedade de Controle, criado por Deleuze a 

partir de Foucault. E, na continuidade dos estudos, buscando reforço teórico, 

também, nas ideias de Pierre Bourdieu.  

Vislumbramos, com precisa orientação científica, que o objeto desse estudo, 

num ambiente de pesquisa acadêmica bastante articulado e enredado com diversos 

estudos, seria bem fundamentado com Foucault, pensador que forneceria a necessária 

sustentação para uma pesquisa que analisasse e discutisse realidades diversificadas 

(federal e privada), até então, não abordadas numa mesma proposta de investigação no 

contexto da pós-graduação stricto sensu. Nasce, então, a proposta desta tese. 

Mas, não basta a argumentação histórica, até aqui realizada, para justificar a 

decisão pelo estudo ora proposto. Está convencionado que o texto da justificativa de 

um estudo que dê conta das exigências esperadas para uma tese de Doutorado 

evidencie pretensões que contribuam com o incremento de novos conhecimentos, 

de abordagens originais, preenchendo lacunas que foram deixadas por outros 

estudos, apresentando características que contemplem o necessário rigor 

metodológico e o suficiente aprofundamento para a sua aceitação no contexto 

acadêmico, com consequente credibilidade e fundamentação para outros estudos. 

Nesse sentido, a contemplar a condição de originalidade, considerando os 

diversos estudos conhecidos que investigaram o controle do trabalho docente na pós-

graduação stricto sensu, nesta tese decidiu-se, inicialmente, por uma análise 

fundamentada das políticas de avaliação da pós-graduação implementadas pela 

CAPES e também por um estudo de cotejamento5 sobre a realidade já pesquisada  nas 

federais (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009), por meio das concepções e práticas 

divulgadas pelos respondentes a esse respeito, intentando confirmar ou não essa 

realidade na instituição federal, como também investigada na instituição privada. Ao 

mesmo tempo, a pesquisa busca desvendar o que pode ser, ainda, desconhecido 

cientificamente, identificando prováveis procedimentos instituídos ou empregados pela 

                                                           
5 Cotejamento significando o ato de confrontar/comparar (FERREIRA, 2011), trata-se de abordagem 

metodológica que vai orientar esta investigação, por comparação, a fim de obter semelhanças ou 
diferenças a respeito dos achados sobre as condições de trabalho de professores-pesquisadores 
credenciados de estudos já realizados com as condições de trabalho de professores credenciados 
nos programas de pós-graduação em educação das instituições pesquisadas. 
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coletividade docente que possam ser interpretados como condições alternativas desse 

estado de coisas, configurando-se, assim, outras lógicas que constituem esse cenário 

profissional. Pois, como nos ensina Foucault, onde há poder há resistência. E as 

resistências são o outro lado do poder, sendo dele inseparáveis. 

Atualmente, no contexto da educação superior brasileira, não se pode ignorar 

a forte presença do setor privado. Mais de 87% das nossas instituições de educação 

superior são privadas, sendo o Brasil um dos países mais privatizados da América 

Latina e do mundo no que se refere ao número de instituições e de matrículas no 

âmbito dos cursos de graduação (PAULA, 2015). Assim, ignorar o setor privado, que 

abrange muitos profissionais também no âmbito da pós-graduação, seria uma 

grande lacuna, pois esses podem estar sendo submetidos às mesmas mazelas que 

afetam os trabalhadores das instituições federais, conforme os estudos de 

Sguissardi e Silva Júnior (2009). Além disso, como a realidade das instituições 

privadas é bem diferente das públicas, sendo o professor remunerado pelo número 

de horas-aula que ministra, sobra-lhe muito menos tempo para a pesquisa e para a 

produção nos moldes exigidos pela CAPES. Do nosso ponto de vista, as condições 

de trabalho distintas, no setor público e no setor privado, poderão nos conduzir a 

resultados distintos no que se refere ao tema investigado. 

Constatadas as condições de trabalho de professores-pesquisadores do setor 

público federal, por que não também conhecer a realidade dos professores 

credenciados na pós-graduação em educação da esfera privada? Também estariam 

sendo submetidos às condições de intensificação e precarização do trabalho e, dessa 

forma, tendo afetado seus desempenhos profissionais? Estariam, de maneira 

semelhante, sofrendo com enfermidades consequentes de suas condições de 

trabalho? A realidade descrita teria influência das exigências de avaliação da CAPES 

e de seus desdobramentos na instituição? Os professores-pesquisadores da esfera 

privada resistem às exigências da CAPES procedendo de maneira diferente e 

contornando, por suas específicas características, as pressões e dificuldades já 

conhecidas das federais?  
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Na concepção de educação nacional de regulação indistinta, de resultados 

pretendidos de acordo com os mesmos critérios de avaliação, como não se considerar 

as dimensões pública e privada constituindo-se numa realidade única de pós-

graduação, mas, por outro lado, com as suas especificidades? Pelo menos ao que se 

sabe, a UFF e a Estácio de Sá são universidades que, por meio de seus programas 

de pós-graduação stricto sensu em educação, têm sido avaliadas positivamente pela 

CAPES. Nas duas últimas avaliações trienais, os programas das duas universidades 

públicas receberam boas e excelentes notas. Na avaliação trienal de 2010, que 

corresponde aos anos 2007, 2008 e 2009, a UFF recebeu nota seis e a Estácio de Sá 

obteve a nota quatro. No triênio seguinte (2013), que considerou os dados de 2010, 

2011 e 2012, a UFF foi avaliada com a nota cinco e a Estácio de Sá novamente 

conquistou a nota quatro (CAPES, AVALIAÇÃO TRIENAL, 2010, 2013). 

As avaliações são realizadas num contexto irrefutável por seus pares 

constituídos em comissões oficiais que consideram cinco quesitos, segundo a 

CAPES (2014), relacionados a (1) proposta do programa; (2) corpo docente; (3) 

corpo discente, teses e dissertações; (4) produção intelectual; e (5) inserção social 

dos respectivos programas. Não há, portanto, por parte dos critérios de avaliação, 

diferenças que contemplem os setores público e privado. 

Nesta tese pretendemos ainda identificar as práticas de resistência dos 

professores credenciados diante das exigências da CAPES, pois podem estar 

desenvolvendo o que, nesse momento, se denomina “outras lógicas” para lidar com as 

políticas de avaliação, sem desconsiderar que o sistema impõe a sua própria lógica. 

3- Metodologia 

Nesta seção caracteriza-se o desenho metodológico que configura a pesquisa 

a ser desenvolvida nesta tese por meio da descrição (1) dos métodos empregados 

na análise das políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu, da área de 

educação, especificamente os critérios que orientam a avaliação quadrienal pela 

CAPES por meio do ciclo de políticas; (2) da seleção dos sujeitos com o emprego das 

respectivas técnicas de amostragem bem como dos instrumentos destinados à coleta 

das informações intentadas; (3) do processo de coleta dos dados junto aos sujeitos 
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selecionados; e (4) de outras metodologias utilizadas no tratamento dos dados 

coletados visando sua análise e discussão pertinentes pelas análises documental e 

de conteúdo norteadas pela abordagem qualitativa. 

3.1- Descrição metodológica 

Levando-se em conta a necessidade de dados oriundos de fontes diversas 

para consistentemente estudar o tema da presente tese, as intenções contidas nos 

questionamentos e indagações elaboradas, bem como as formuladas nos objetivos 

classificam a presente investigação como um estudo multimétodos ao se considerar 

os meios de realização e o processo de coleta e tratamento dos dados em cada uma 

de suas fases planejadas. 

Ao se pretender analisar as políticas de avaliação da CAPES, elegeu-se o 

referencial analítico do “ciclo de políticas” sugerido por Ball e Bowe (1992) e Ball 

(1994), por avaliar-se que os quatro contextos de análise propostos por esses 

autores vão contemplar as intenções divulgadas neste estudo e possibilitar a 

obtenção de dados consistentes para fundamentar as interpretações. 

O ciclo de políticas formulado por Ball e Bowe (1992), inicialmente composto 

pelos três primeiros contextos apresentados a seguir, e mais tarde Ball (1994) 

acrescentando os dois últimos contextos, caracteriza-se, segundo os autores, como 

um referencial analítico a orientar a compreensão sobre o percurso de políticas ou 

programas na área de educação norteada por cinco contextos denominados de         

(1) contexto de influência, (2) contexto da produção de texto, (3) contexto da prática, 

(4) contexto dos resultados/efeitos, e (5) contexto de estratégia política. 

Mainardes (2006) defende que a abordagem do ciclo de políticas apresenta-se 

como um referencial analítico que contribui com a análise de programas e políticas 

educacionais, tendo-se, por meio dessa abordagem, a possibilidade de realizar uma 

análise crítica de sua trajetória, a partir de sua formulação inicial, seus desdobramentos 

no contexto da prática, bem como de seus efeitos. Esse autor ressalta que: 
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Essa abordagem destaca a natureza complexa e controversa da política 
educacional, enfatiza os processos micropolíticos e a ação dos profissionais 
que lidam com as políticas no nível local e indica a necessidade de se 
articularem os processos macro e micro na análise de políticas educacionais. É 
importante destacar desde o princípio que este referencial teórico-analítico não 
é estático, mas dinâmico e flexível (MAINARDES, 2006, p.49). 

Para Mainardes (2006), Ball e Bowe rejeitaram os modelos de política 

educacional que propõem a separação das etapas de formulação e implementação 

porque deixam de considerar as disputas e os embates a respeito da política. Esses 

autores admitem que os profissionais envolvidos na dinâmica da política não são 

totalmente excluídos da sua formulação ou implementação e usam os dois estilos de 

produção de textos, segundo Roland Barthes: o estilo writerly e o estilo readerly. 

Especificando a forma como os profissionais submetidos à política atuam 

segundo esses estilos de texto, Ball e Bowe distinguem que um texto readerly 

(prescritivo) oferece limitações quanto ao envolvimento do leitor na produção de 

sentidos que assume um papel de “consumidor inerte” (Hawkes, 1977). Já num texto 

writerly (escrevível), o leitor atua como coautor do texto e tende a participar de forma mais 

ativa na sua interpretação, como um intérprete criativo. Dessa forma, lhe é possibilitada 

a condição de preencher certas lacunas do texto (MAINARDES, 2006, p.50). 

No caso específico da presente tese, considerando a realidade da produção 

do texto das políticas de avaliação da pós-graduação, intentou-se identificar que 

estilo caracterizou a elaboração dos referidos textos, se readerly ou se writerly, 

visando, assim, conhecer até que ponto houve real participação daqueles que 

efetivamente estão sendo submetidos aos critérios exigidos por essas políticas de 

controle da produção intelectual na pós-graduação. 

Mainardes (2006) afirma que para Ball e Bowe é essencial admitir que esses 

estilos de textos são resultados da formulação da política, que se desenvolve por 

meio de relações em contextos diversos. Dessa forma, os textos evidenciam ligação 

com contextos particulares nos quais foram elaborados e usados, identificados de 

formas diferentes. É possível que esses estilos estejam presentes num mesmo texto 

com partes mais prescritivas e outras mais abertas. Ou que o estilo de textos 
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políticos iniciais seja diferente do estilo de textos secundários como textos de 

subsídio, produzidos no decorrer da implementação de um programa ou política. 

De acordo, ainda, com Mainardes, esses autores asseguram ter o foco da 

análise de políticas incidência sobre a formação do discurso da política e sobre a 

interpretação daqueles que atuam diretamente no contexto da prática conduzindo os 

textos da política à prática. Para isso é preciso identificar as resistências, acomodações, 

subterfúgios e conformismo nas arenas da prática, e o delineamento de conflitos e 

disparidades entre os discursos nessas arenas. Nesse cenário, inicialmente, Ball e 

Bowe propuseram um ciclo contínuo constituído por três contextos principais: o contexto 

de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Apesar de inter-

relacionados, esses contextos não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não 

são etapas lineares, porque cada um deles apresenta arenas, lugares e grupos de 

interesse e cada um deles envolve disputas e embates (BOWE et al.,1992). 

Vale aqui uma importante informação sobre as variáveis que estão orientando 

a análise das políticas segundo os contextos sugeridos por Ball e Bowe. No texto de 

Mainardes (2006), esse autor, ao final, redivulga questões adaptadas a partir do 

trabalho de Vidovich (2002) sobre os contextos de influência, da produção de texto e 

da prática, e as questões relacionadas aos dois últimos contextos apresentadas por 

Ball e Bowe (1992) que têm a finalidade de explicitar com clareza como os contextos 

do ciclo de políticas podem ser explorados em pesquisas. E, assim, nesta tese, 

foram consideradas e adaptadas essas questões sugeridas, conduzindo com mais 

objetividade a coleta dos dados e sua contribuição com o estudo.  

É no contexto de influência que geralmente as políticas públicas se originam 

e as posições políticas são formuladas. É o locus no qual grupos de interesse 

travam disputas para influenciar a definição das finalidades sociais da educação. 

São seus protagonistas as redes sociais internamente e em torno de partidos 

políticos, do governo e do legislativo. Nos embates os conceitos adquirem 

legitimidade e formam um discurso a servir de fundamento para a política. O 

discurso em formação pode receber apoio e por vezes pode ser desafiado por 
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princípios e argumentos mais amplos que influenciam as arenas públicas de ação, 

particularmente pelos meios de comunicação social (MAINARDES, 2006, p.51).  

Configurando esse contexto, Mainardes enfatiza que: 

Além disso, há um conjunto de arenas públicas mais formais, tais como 
comissões e grupos representativos, que podem ser lugares de articulação de 
influência. Os trabalhos mais recentes de Ball contribuem para uma análise mais 
densa das influências globais e internacionais no processo de formulação de 
políticas nacionais. Segundo ele, a disseminação de influências internacionais 
pode ser entendida, pelo menos, de duas maneiras. A primeira e mais direta é o 
fluxo de ideias por meio de redes políticas e sociais que envolvem (a) a circulação 
internacional de ideias (Popkewitz, apud Ball, 1998a), (b) o processo de 
“empréstimo de políticas” (Halpin & Troyna, apud Ball 1998a) e (c) os grupos e 
indivíduos que “vendem” suas soluções no mercado político e acadêmico por 
meio de periódicos, livros, conferências e “performances” de acadêmicos que 
viajam para vários lugares para expor suas ideias etc. A segunda refere-se ao 
patrocínio e, em alguns aspectos, à imposição de algumas “soluções” oferecidas 
e recomendadas por agências multilaterais [como] World Bank e outras 
(MAINARDES, 2006, pp. 51; 52). 

Segundo esse autor, além do Banco Mundial, outras instituições como a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

e o Fundo Monetário Internacional (FMI) configuram-se como agências que 

influenciam a criação de políticas nacionais. Essas influências recebem 

recontextualizações e reinterpretações pelos Estados-nação. Esse autor revela que 

alguns estudos evidenciam uma interação dialética entre global e local ao revelar 

que a globalização promove a migração de políticas, diferente de uma mera 

transposição e transferência, tendo em vista as políticas se ajustarem aos contextos 

nacionais específicos (apud ROBERTSON, 1995; BALL, 1998a e 2001; ARNOVE; 

TORRES, 1999). Assim, a globalização sujeita-se a um “processo interpretativo” 

(apud EDWARDS et al., 2004, p. 155). 

No Brasil, admite-se esse comportamento em diversos programas e políticas 

na área de educação. Mesmo não exercendo um caráter determinador sobre as 

políticas nacionais, é possível perceber uma influência irrefutável das diretrizes do 

Banco Mundial nos textos em que estão formuladas metas e estratégias dos planos 

e das diretrizes educacionais, por exemplo. Altmann confirma essa posição ao 

revelar que a forte influência exercida pelo Banco Mundial na política 
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macroeconômica brasileira irradia-se sobre diversos setores, entre eles, a educação, 

e que por essa forte ascendência no Brasil, conhecer suas propostas e influências 

no setor educativo são de fundamental importância (ALTMANN, 2002, p.79). 

Nessa perspectiva, os textos das políticas de avaliação da pós-graduação da 

CAPES estariam se ajustando a certas diretrizes de organismos internacionais com 

vistas na obtenção de alguma forma de subsídio que favoreça a implementação das 

intenções de Governo, contemplando características de um sistema mundial integrado 

proposto por essas instâncias financiadoras? Foi o que se pretendeu apurar com as 

orientações do contexto de influência do referencial analítico de Ball e Bowe (1992), 

principalmente a partir da análise comparativa entre as diretrizes nacionais e 

internacionais relacionadas à produção docente e por meio de entrevistas semi-

estruturadas realizadas com coordenadores dos programas investigados.  

A análise empreendida no contexto de influência, com base nas questões 

adaptadas do trabalho de Vidovich (2002) sobre os contextos sugeridos por Ball e 

Bowe, considerou as seguintes variáveis com vistas na elucidação das tendências e 

influências que orientam a decisão pelas políticas formuladas:  

(1) As causas que fomentaram as políticas e as tendências e influências predominantes, 

caso seja possível identifica-las como globais/internacionais, nacionais e locais;  

(2) A forma como as influências identificadas se relacionam;  

(3) A ocorrência de debates em torno da constituição de um discurso coletivo 

que possa justificar a decisão pela influência admitida;  

(4) As tendências configuradas levando-se em conta versões conservadoras 

ou progressistas, por exemplo;  

(5) A identificação dos órgãos, instituições, organismos multilaterais ou 

movimentos internacionais que influenciaram as políticas; 

(6) A participação de grupos de interesse e seus propósitos. 
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Outro contexto considerado na análise pretendida foi o contexto da 

produção de texto. Mesmo não sendo simples ou prontamente percebida há uma 

relação comum entre o contexto de influência e esse segundo contexto. Mainardes 

(2006) afirma (a) que o contexto de influência relaciona-se quase sempre com 

interesses específicos e ideologias dogmáticas enquanto os textos políticos 

geralmente articulam-se com a linguagem do interesse público em geral, e isso quer 

dizer que os textos políticos representam a política; (b) que essas representações 

podem se apresentar de diversas formas: textos legais oficiais e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, 

vídeos e, dessa forma, podem comprometer sua coerência e clareza tornando-se 

contraditórios; e (c) que o que finaliza a política não é o momento legislativo, pois os 

textos carecem de ser lidos considerando o tempo e o local específico de sua 

produção. Ressalta que os textos políticos são obtidos por meio de disputas e 

acordos. Isso porque, para Bowe et al. (1992), os grupos de interesse dos diversos 

ambientes da produção de textos hão de competir para controlar as representações 

da política. Assim, políticas são intervenções textuais, mas elas também carregam 

limitações materiais e possibilidades (MAINARDES, 2006, p.52). 

Diante disso, no contexto da produção de texto, em meio aos embates 

travados visando a hegemonia de grupos de interesse a dar o seu tom ao texto 

político, para a análise de sua produção textual, buscou-se compreender essa 

dinâmica, novamente, considerando as questões adaptadas do trabalho de Vidovich 

(2002) sobre os contextos propostos por Ball e Bowe (1992), também adaptadas 

aqui em variáveis a seguir enumeradas. 

(1) As condições como se deram a construção do texto das políticas, 

identificando os grupos de interesse representados com inclusão e inserção 

de outros, bem como a participação dos profissionais diretamente envolvidos; 

(2) As intenções, valores e propósitos dos discursos predominantes e ideias-

chave do texto, formuladas por consenso; 

(3) Os interesses não explicitados no texto, surgindo de maneira oculta; 
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(4) A identificação do(s) estilo(s) que configura(m) o texto, se readerly ou writerly; 

(5) As inconsistências, contradições e ambiguidades do texto; e 

(6) Acessibilidade, compreensão e desdobramentos do texto em orientações, 

diretrizes, critérios e seus destinatários. 

Como desdobramentos dos textos políticos, reais consequências podem ser 

observadas e, mais que isso, vivenciadas, configurando-se no contexto da prática. 

Para Bowe et al. (1992), é nesse contexto que a política se submete às interpretações e 

recriações, gerando efeitos e consequências que podem representar alterações 

significativas na política original. Para os autores, o ponto-chave não está na 

implementação das políticas no contexto da prática, mas, sim, na dinâmica das 

interpretações, podendo, por isso, serem recriadas (MAINARDES, 2006, p.53). 

Mainardes (2006) entende que essa abordagem assegura aos professores e 

a outros profissionais uma participação ativa no processo de interpretação e 

reinterpretação das políticas educacionais e, com isso, suas crenças e 

entendimentos acabam por implicar no processo de implementação das políticas.  

Exemplificando, Mainardes enriquece essa posição destacando a ideia de 

Bowe e outros autores no seguinte recorte de texto de sua obra ao afirmar que 

os profissionais que atuam no contexto da prática [escolas, por exemplo] não 
enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles vêm com suas 
histórias, experiências, valores e propósitos (...). Políticas serão interpretadas 
diferentemente uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e 
interesses são diversos. A questão é que os autores dos textos políticos não 
podem controlar os significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, 
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas podem ser 
superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão de disputa. 
Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez que se relacionam com 
interesses diversos, uma ou outra interpretação predominará, embora desvios ou 
interpretações minoritárias possam ser importantes (BOWE et al., 1992, p. 22). 

Nessa dimensão de interpretação e reinterpretação das políticas foi que se 

inseriu a intenção de buscar comportamentos alternativos que professores-

pesquisadores estivessem desenvolvendo, para o atendimento aos critérios 

divulgados nas políticas sobre sua produção intelectual, traduzindo-se em práticas 

que pudessem ser interpretadas como outras lógicas a contemplar a lógica do 
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produtivismo. Em outras palavras, práticas de resistência ao modelo hegemônico 

imposto pelas agências de avaliação e fomento à pesquisa. 

Assim, outra vez recorrendo às questões adaptadas do trabalho de Vidovich 

(2002) sobre os contextos sugeridos por Bowe e Ball (1992), com as devidas adaptações, 

foram elencadas as seguintes variáveis para a análise do contexto da prática: 

(1) Acolhimento às políticas e à maneira pela qual tem sido implementada, se, 

também, a forma como coordenadores e professores credenciados nos 

programas de pós-graduação investigados interpretam e atendem aos 

critérios por elas formulados; 

(2) Evidências sobre resistência individual ou coletiva, condições de 

autonomia, oportunidades de discutir, expressar dificuldades, opiniões, 

insatisfações, dúvidas e a possibilidade dos professores-pesquisadores 

receberem algum tipo de pressão sobre sua a produção; 

(3) Ocorrência de contradições, conflitos e tensões entre as interpretações 

expressas pelos coordenadores e professores-pesquisadores, e as 

expressas nos textos das políticas, pelos avaliadores e pela CAPES; 

(4) Identificação de dificuldades, maneiras de lidar com elas no contexto da prática 

e a reprodução ou criação de desigualdades sobre o desempenho docente; 

(5) As relações de poder estabelecidas no contexto da prática e no relacionamento 

entre coordenadores e professores-pesquisadores e entre os professores, 

no que diz respeito à formas de opressão, mecanismos de pressão e 

silenciamentos, bem como espaços de vivências democráticas e emancipatórias; 

(6) As interpretações e condutas individuais, coletivas e institucionais que podem 

estar sugerindo o redimensionamento do texto das políticas analisadas.  

Os dois próximos contextos foram acrescentados, por Ball (1994), ao 

referencial analítico ciclo de políticas original e que serão aqui descritos com a 

finalidade de oferecer a noção completa do referencial. São eles os contextos dos 

resultados/efeitos e o da estratégia política. Nesta tese, desses dois últimos contextos 
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complementares, apenas o contexto da estratégia política foi empregado, tendo, 

também, contribuído com a análise das políticas objeto da presente investigação.  

Na interpretação de Mainardes (2006), o contexto dos resultados ou 

efeitos atina-se à questões de justiça, igualdade e liberdade individual. Conceber a 

política como desencadeadora de efeitos é mais adequado que admiti-la produzindo 

resultados. Dessa forma, sua análise deve ater-se ao seu impacto e interações com as 

desigualdades existentes. Os efeitos das políticas podem ser classificados em gerais e 

específicos. Os gerais ficam claramente evidenciados quando os aspectos específicos da 

mudança e os conjuntos de respostas extraídos da prática são agrupados e analisados. 

Para esse autor, descuidar-se dos efeitos gerais é mais comum em estudos de situações 

específicas porque ao se analisar uma mudança ou um texto político a lógica é 

estabelecer o seu impacto na prática. Por outro lado, ao se estudar de modo isolado, os 

efeitos de uma política específica podem ser limitados, mas, ao se considerar os efeitos 

gerais do conjunto de políticas de diferentes tipos é possível obter uma noção diferente.   

Essa classificação descrita por Ball sugere que a análise de uma política deve 

levar em conta o estudo (a) das diversas possibilidades e dimensões de uma política e 

suas implicações, como a análise das mudanças e do impacto sobre a realidade 

pertinente a sua influência, e (b) das conexões da política com outras políticas 

setoriais e com o conjunto das políticas. Para isso é necessário que as políticas locais 

ou as amostras de pesquisas sejam consideradas somente como passos iniciais da 

análise de questões mais abrangentes da política (MAINARDES, 2006, pp. 54; 55).  

Para esse mesmo autor, Ball (1994) fornece a diferença entre efeitos de 

primeira ordem, sendo aqueles relacionados às mudanças na prática ou na estrutura 

e observados em locais específicos ou no sistema como um todo e os efeitos de 

segunda ordem atinentes ao impacto dessas mudanças nos padrões de acesso 

social, oportunidade e justiça social. 

Recorrendo-se, de novo, às questões propostas com base nos contextos 

sugeridos por Ball e Bowe (1992), adiante apresentam-se as variáveis que que 

podem orientar a análise das políticas no contexto dos resultados/efeitos. 
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(1) Impactos das políticas segundo coordenadores e professores-

pesquisadores, nas linhas de pesquisa e no trabalho docente e intelectual, 

nos contextos públicos federal e privado; 

(2) Consequências inesperadas das políticas sobre os programas 

investigados e sobre o trabalho docente; 

(3) O contraste entre dados oficiais e os obtidos no contexto da prática com base 

nos documentos analisados e nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa; 

(4) Identificação dos efeitos de primeira e segunda ordens e como podem ser 

analisadas as suas contribuições para a elevação dos padrões de acesso, 

oportunidade e justiça social. 

Por fim, o contexto da estratégia política relaciona-se à identificação de um 

certo número de ações sociais e políticas necessárias para lidar com as 

desigualdades geradas ou reproduzidas pela política investigada. Para Ball (1994), 

trata-se de um elemento fundamental da pesquisa social crítica e do trabalho de 

intelectuais com a intenção estratégica de atuar diante de embates e situações 

sociais específicas, denominados por Foucault de “intelectuais específicos”6. Pela 

abordagem do ciclo de políticas obtém-se contribuições para a análise de políticas, 

considerando que compreende-se o processo político possuidor de múltiplas noções 

e dialético, não se permitindo prescindir das dimensões macro e micro. A 

abordagem do ciclo de políticas aqui descrita foi delineada para estabelecer uma 

ligação entre as posições do Estado e os processos micropolíticos (macro e micro 

análises) pela formulação de um referencial que incorpora ambas as dimensões 

(MAINARDES, 2006, p.55). 

                                                           
6 Na obra Microfísica do Poder (1981), Michel Foucault caracteriza os intelectuais específicos como aqueles 

que desempenham um papel político de transformar o sistema de produção do saber, em termos 
particulares (específicos) por meio da atuação política ativa. São os intelectuais que abandonam os limites 
internos de seus gabinetes e partem para a atuação na realidade prática. [...] “em nome de verdade científica 
‘local’ – por importante que seja – se faz a intervenção do cientista nas lutas políticas que lhe são 
contemporâneas” (FOUCAULT, 1981, p. 11). “O intelectual tem uma tripla especificidade: a especificidade de 
sua posição de classe (pequeno burguês a serviço do capitalismo, intelectual ‘orgânico’ do proletariado); a 
especificidade de suas condições de vida e de trabalho, ligadas à sua condição de intelectual (seu domínio 
de pesquisa, seu lugar no laboratório, as exigências políticas a que se submete, ou contra as quais se 
revolta, na universidade, no hospital, etc.); finalmente, a especificidade da política de verdade nas 
sociedades contemporâneas” (FOUCAULT, 1981, p. 13). 
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 Apresentam-se, a seguir, as variáveis que foram consideradas para a análise 

das políticas objeto do estudo sob a perspectiva do contexto das estratégias 

políticas, mais uma vez adaptadas das questões sugeridas por Ball e Bowe (1992) 

com base no referencial analítico proposto por esses autores. 

(1) Evidências de desigualdades criadas ou reproduzidas pelas políticas 

similares em outros estudos já publicados; 

(2) Existência de estratégias que sugerem delineamentos para lidar com as 

desigualdades ou redimensionar certos aspectos das políticas; 

(3) A exequibilidade das estratégias identificadas por meio de referenciais 

consistentes buscando uma democratização real e efetiva; 

(4) Aspectos macroestruturais das estratégias delineadas e respectivas 

formas de sua disseminação. 

Apesar de ter sido coletado extenso material sobre o contexto dos 

efeitos/resultados do referencial do Ciclo de Políticas, deixamos de analisá-lo pela 

falta de tempo para uma análise mais consistente sobre os cinco contextos 

simultaneamente. Os quatro contextos restantes analisados forneceram informações 

capitais para a necessária fundamentação das respostas que foram pretensões deste 

estudo, principalmente a respeito do controle do trabalho docente, o que somente 

poderia ser apurado considerando a prática profissional do professor-pesquisador e a 

forma como vem lidando com os desdobramentos das políticas de avaliação. 

Mesmo fundamentado pelo referencial analítico de Ball e Bowe (1992) na 

análise empreendida sobre as políticas de avaliação, as informações pretendidas 

junto aos coordenadores de programas de pós-graduação e professores 

credenciados sobre as influências que podem ser identificadas na elaboração das 

referidas políticas e buscando-se evidenciar os procedimentos individuais, coletivos 

ou institucionalizados identificados como práticas alternativas consequentes de 

subjetividades fruto da inteligência e criatividade de docentes, considerando-se as 

atitudes resistentes que estejam transformando as suas atividades profissionais e as 

suas produções acadêmicas diante dos critérios de avaliação, que podiam estar se 
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desenvolvendo por meio de orientações institucionalizadas pelos programas ou por 

ações informais admitidas por eles próprios, de acordo com as suas aspirações ou 

necessidades dos programas, configura-se como um estudo descritivo exploratório. 

De acordo com Gil (2010), os procedimentos metodológicos empregados, o 

acesso aos respondentes, a pretensão científica e a efetiva coleta dos dados 

caracterizam-no como um estudo descritivo, tendo em vista afirmar que os estudos 

descritivos, além de permitirem o estabelecimento de relações entre variáveis 

possibilitam a identificação de situações no campo das causalidades, sustentando 

esclarecimentos sobre o evento investigado. 

Segundo Gil (2010) e Vergara (2011), a análise de problemas pouco 

investigados, sobre os quais se levantam variadas dúvidas, ou ainda que se 

pretenda especificar suas características ou propriedades, caracteriza-se num 

estudo exploratório. E, ainda, para Köche (1997), nos estudos exploratórios, 

levantam-se as variáveis que estão se manifestando no fenômeno, buscando-se a 

sua caracterização quantitativa ou qualitativa. 

Ainda como um procedimento descritivo exploratório, caracteriza-se o 

propósito de identificar prováveis orientações que nortearam e têm norteado a 

formulação dos critérios de avaliação da CAPES por, também, docentes da pós-

graduação, da mesma forma que o cotejamento a ser realizado entre as realidades 

institucionais e profissionais dos programas de pós-graduação em educação das 

esferas pública federal e privada. 

Considerando que cotejar trata-se de verificar uma determinada coisa 

comparando-a ou confrontando-a com outra, levando-se em conta partes ou cotas 

de cada uma dessas coisas, em função de suas diferenças, semelhanças ou erros 

(FERREIRA, 2011), o cotejamento pretendido nesta tese referiu-se, inicialmente, ao 

levantamento e identificação dos desdobramentos do exercício profissional do 

professor-pesquisador dos programas de pós-graduação pesquisados. 

Partindo-se dos resultados já identificados no estudo de Sguissardi e Silva Júnior 

(2009), Trabalho intensificado nas federais – pós-graduação e produtivismo acadêmico, 

a respeito dos desdobramentos das políticas de controle do trabalho docente na pós-
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graduação nas instituições federais de ensino superior na região Sudeste, a intenção foi 

confirmar se essa realidade ainda se constata na esfera federal (UFF), e, por meio de 

entrevistas semiestruturadas, investigar em que medida os efeitos ocorrem, também, na 

esfera privada (Estácio de Sá), por meio de cotejamento. 

Com base no estudo desses autores, foram destacadas variáveis que 

caracterizaram os desdobramentos dos critérios de produtividade sobre os 

professores-pesquisadores, e que orientaram a busca desses efeitos nas esferas 

federal e privada, por meio dos depoimentos dos docentes. Foram elas: 

(1) Intensificação e precarização do trabalho docente; 

(2) Perda da autonomia no contexto do trabalho e na definição de temas de 

pesquisa, para atender as exigências da CAPES; 

(3) Condições de trabalho do professor-pesquisador e as dificuldades de publicar 

em periódicos avaliados de A1 a B2; 

(4) Efeitos da lógica produtivista na vida profissional do professor-pesquisador; 

(5) Sequestro da subjetividade do professor-pesquisador e seu processo de 

adoecimento; 

(6) Processos resistentes individual, coletivo ou institucional frente ao 

produtivismo e a intensificação do trabalho docente na pós-graduação. 

Reforça-se que estas variáveis, correspondendo, então, ao contexto da prática 

e da estratégicas políticas do referencial analítico ciclo de políticas, orientaram a 

elaboração de entrevistas que buscaram informações sobre a realidade já abordada 

por estudos anteriores no contexto da pós-graduação e identificar uma provável lógica 

alternativa empregada, na atualidade, pelos docentes ou programas, com vistas em 

amenizar os efeitos da pressão por produtividade acadêmica. 

Considerando a utilização da análise de conteúdo nesta pesquisa, além do 

tratamento de natureza quantitativa sobre os dados obtidos, a partir das 

categorizações que foram necessárias para fomentar as discussões pertinentes, foi 

preciso considerar a abordagem qualitativa que também foi empreendida nas 
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análises. Isso fortaleceu o argumento teórico-metodológico ao configurar a 

classificação desta tese como um estudo mutimétodos. 

Na abordagem qualitativa, a preocupação está em certos aspectos que não se 

têm condições de compreender por meio da quantificação, porque situam-se na 

dimensão dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, portanto, 

são de caráter subjetivo, não cabendo nos limites das análises quantitativas e nem 

podendo ser reduzidos a operacionalizações variáveis (MINAYO, 2007). 

Longe de uma proposta rigidamente estruturada, na abordagem qualitativa é 

possível dar margem à imaginação e à criatividade possibilitando que pesquisadores 

proponham estudos que explorem novos enfoques. Assim, tem-se na pesquisa 

documental a condição de se obter um caráter inovador, com contribuições 

importantes porque os documentos, em geral, são considerados fontes de dados 

relevantes para diversos tipos de estudos qualitativos. Ressalte-se que a análise 

documental, de maneira complementar, contribui validando e aprofundando 

informações adquiridas por entrevistas, questionários e observação (GODOY, 1995). 

No caso desta tese, a pesquisa documental foi parte significativa por se tratar da 

análise empreendida sobre as políticas de avaliação da pós-graduação da CAPES. 

Especificamente foram analisados os critérios que norteiam o processo de avaliação 

e que fazem parte do relatório trienal e quadrienal da avaliação dos programas de 

pós-graduação stricto sensu da área de educação.  

De acordo com Cervo, Bervian, Da Silva (2007, p.62), na pesquisa 

documental o foco do estudo são os documentos, cuja finalidade é “descrever e 

comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características (grifo 

nosso). Cardoso (2000, p,31) complementa essa ideia ao afirmar que tais 

documentos contribuem com informações, indicações diversas e explicações que 

servem para responder certas indagações, esclarecer questionamentos e evidenciar 

outros propósitos objetos de investigação. 

Fachin corrobora esse entendimento ao afirmar que na pesquisa documental 

admite-se o documento como “qualquer informação sob a forma de textos, imagens, 

sons, sinais em papel/madeira/pedra, gravações, pinturas, incrustações e outros”. 
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Com relação direta a uma parte do material de estudo desta tese divulga que: “São 

considerados ainda os documentos oficiais, como editoriais, leis, atas, relatórios, 

ofícios, ordem régia etc., e os documentos jurídicos oriundos de cartórios, [...] entre 

outros” (FACHIN, 2006, p. 146, grifos nossos).   

Segundo Godoy (1995), a pesquisa documental adequa-se à intenção de se 

estudar longos períodos de tempo, visando identificar uma ou mais tendências no 

comportamento de um fenômeno. Dessa forma, atende perfeitamente à exploração 

quanto as tendências e influências que as políticas objeto deste estudo foram 

submetidas quando da sua formulação e contempla as demais intenções buscadas 

nas análises pretendidas segundo as variáveis elencadas (grifo nosso). 

 

Neste estudo também foi empregado o método denominado epistemetodologia, 

apresentado por Silva e Silva (2014; 2015), baseando-se em Tello (2013), afirmando 

corresponder à análise por meio do ciclo de políticas admitindo-a como uma 

metodologia que se articula com teorias empreendidas na pesquisa. No caso desta 

tese, inicialmente fundamentamos nossas análises em Ball (1992), que se sustenta 

nas ideias de Foucault ao conceber a política como discurso; depois no pensamento 

de Foucault (1981) com a microfísica do poder; e na linguística por meio da análise de 

conteúdo em Bardin (2011). Ainda, como desdobramento das análises por meio do 

Ciclo de Políticas, nos fundamentamos nas teorias de sofrimento em Dejours (1992) e 

de estigma em Goffman (2004). 

  3.2- Sujeitos e instrumentos do estudo  

Com relação à análise das políticas orientada pelos contextos de influência e da 

produção do texto (BALL; BOWE, 1992), por meio da amostragem não probabilística 

proposital7, os coordenadores e ex-coordenadores dos programas de pós-graduação em 

educação das universidades selecionadas nesta tese foram contatados visando a um 

prévio agendamento, ocasião em que foram realizadas as entrevistas semiestruturadas 

                                                           
7 Na amostragem não probabilística proposital não há sorteio como acontece nas amostragens 

probabilísticas. O sujeito da pesquisa é definido pelo cargo que ocupa ou função que exerce e não 

pelas condições subjetivas relacionadas a sua formação, experiência ou competência profissional. O 

que é selecionado é o cargo. Quem se torna participante da pesquisa é o ocupante do cargo. 
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cujo propósito foi o de obter informações sobre como institucionalmente tem sido 

interpretadas as políticas de avaliação da CAPES, e como os coordenadores vêm lidando 

com os critérios de produtividade acadêmica junto aos professores credenciados. E, 

ainda, se havia alguma decisão institucional que orientasse professores-pesquisadores a 

proceder com vistas no cumprimento desses critérios. 

Os instrumentos também buscaram respostas sobre a possibilidade de 

redimensionamento dos critérios que nortearam as avaliações anteriores e outros que 

passaram a conduzir as próximas avaliações. Ainda coletou-se informações sobre a 

dinâmica de elaboração dos critérios de avaliação da pós-graduação. 

Os professores credenciados dos programas de pós-graduação em educação 

das universidades investigadas foram selecionados por amostragem não 

probabilística acidental8, acessando-se aqueles que estiveram presentes nas 

dependências das instituições quando da visita aos coordenadores, informando os 

objetivos do estudo, momento em que houve a oportunidade de agendar, também 

com os professores, data para a realização das entrevistas cujas perguntas 

versaram sobre suas condições de trabalho lidando com as exigências da CAPES 

por produtividade acadêmica e seus desdobramentos. Com mais especificidade, a 

respeito da intensificação e precarização do trabalho; perda da autonomia no 

contexto do trabalho e na definição de temas de pesquisa; dificuldades de publicar 

em periódicos avaliados de A1 a B2; interferência na sua condição subjetiva e 

possibilidade de adoecimento; como também a constatação de resistências 

individual, coletiva ou institucional frente ao produtivismo, à intensificação e à 

precarização do trabalho docente na pós-graduação. 

  3.3- Coleta e o tratamento dos dados  

Os dados foram coletados no melhor momento e local definido pelos sujeitos 

quando se trataram das entrevistas agendadas, depois da divulgação dos propósitos 

                                                           
8 Na amostragem não probabilística acidental, os sujeitos são contatados em seus ambientes 

próprios, considerando, se estiverem presentes, a sua disposição e disponibilidade para participar do 
estudo com a realização de entrevista ou aplicação de questionário.  
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do estudo, preferencialmente nos espaços disponibilizados nas referidas instituições 

de ensino, em salas de reunião e salas de aula. 

Um professor da esfera pública federal não pôde realizar a entrevista e 

respondeu a um questionário enviado e devolvido por e-mail constituído pelas mesmas 

perguntas da entrevista. As entrevistas semiestruturadas e o questionário, tiveram a 

intenção de levantar informações sobre os desdobramentos das políticas de avaliação 

da CAPES, a respeito de suas atividades profissionais, com base nas perguntas 

norteadores dos contextos do referencial analítico de Ball e Bowe (1992) e nos 

achados da pesquisa de Sguissardi e Silva Júnior (2009). 

As análises das respostas que contemplaram as variáveis já divulgadas em 

cada contexto do ciclo de políticas, da categorização do questionário e das 

entrevistas foram objeto de tratamento qualitativo por meio do emprego do método 

de análise de conteúdo, aceitando-se as falas dos respondentes, que puderam ser 

captadas segundo o método de Laurence Bardin (2011, p.20) ao afirmar que a 

análise de conteúdo é passível de interpretar:  

Mensagens obscuras que exigem uma interpretação, mensagens com um 
duplo sentido cuja significação profunda [a que importa aqui] só pode surgir 
depois de uma observação cuidadosa ou de uma intuição carismática. Por 
detrás do discurso aparente geralmente simbólico e polissêmico esconde-se 
um sentido que convém desvendar. 
 

Segundo essa autora, o pesquisador que investiga dados com a intenção da 

análise de conteúdo busca um sentido que fica encoberto por outro texto declarado, 

ou seja, que não se manifesta aparente na leitura original e que precisa de uma 

metodologia para ser conhecido. 

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2011, p.48), é  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 
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Para Vergara (2010), é uma técnica utilizada para o tratamento de 

informações que pretende evidenciar o que o discurso/texto significa a respeito de 

certo assunto e contribui tanto com as análises quantitativas quanto com as 

qualitativas ou, ainda, nos dois tipos de análises. Mesmo que tenha sido originada 

com base quantitativa, não pode prescindir de categorizações, seja nas abordagens 

quantitativas, seja nas análises qualitativas. 

Com relação à organização da análise de conteúdo, Bardin (2011) elegeu três 

polos cronológicos que servem para as diferentes fases da análise, considerando o 

inquérito sociológico ou a experimentação: (1) a pré-análise; (2) a exploração do 

material; e (3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

  Explicitando, a pré-análise, segundo a autora, é a fase de organização, 

correspondendo ao emprego de intuições e que objetiva tornar as ideias iniciais mais 

operacionais e sistematizadas, para orientar a elaboração do roteiro do 

desenvolvimento das operações sucessivas, compondo um plano de análise flexível, 

mas também preciso. Constitui-se de três “missões”: a escolha dos documentos que 

serão submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos, e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. 

Nesta tese empregamos comportamentos técnicos na fase da pré-análise. A 

leitura flutuante buscou estabelecer contato mais próximo com os resultados do 

questionário e das entrevistas que foram analisados para tomar conhecimento das 

especificidades do texto, que interessaram à análise. Isso possibilitou a apropriação 

paulatinamente do seu conteúdo, tornando o entendimento mais preciso, “em função de 

hipóteses emergentes, da projeção de teorias adaptadas sobre o material e da possível 

aplicação de técnicas utilizadas sobre materiais análogos” (BARDIN, 2011, p.126). 

A respeito da escolha dos documentos, foram previamente selecionadas as 

respostas transcritas das entrevistas gravadas por equipamento portátil, considerados 

como os “documentos” responsáveis de fornecer as informações sobre o objeto de 

estudo. No caso desta tese, os critérios de avaliação da CAPES e o material coletado 

nas entrevistas e nas perguntas abertas do questionário, foram, então, reunidos para 

compor o conjunto de documentos considerados para a análise. Consideramos todos 
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os “documentos” por recomendação dessa autora, caracterizada como a regra da 

exaustividade. A regra da representatividade também foi empregada, por meio da 

seleção de uma amostra cuja seleção realizou-se de maneira rigorosa a se obter uma 

parte representativa do universo inicial, tendo em vista os seus resultados orientarem 

as conclusões que foram obtidas. Na regra da homogeneidade, a preocupação foi 

com relação aos “documentos” selecionados obedecerem aos critérios de escolha não 

apresentando singularidades em desacordo com esses mesmos critérios. E, na regra 

de pertinência, o destaque foi na adequação dos documentos retidos como fonte de 

informações, para que correspondessem aos objetivos da análise pretendida, de 

acordo com Bardin (2011, p. 126-128). 

Ainda como procedimento técnico da fase de pré-análise, consideramos os 

objetivos formulados nas análises, mas, também desenvolvemos análise “às cegas”, 

que, segundo Bardin, vai além da elaboração de objetivos a serem alcançados pela 

análise. Isso correspondeu ao considerarmos posições não descritas pelos objetivos 

e colocadas à análise, levando em conta a possibilidade de serem introduzidos 

vieses nos procedimentos e nos resultados, devidamente controlados por sua 

explicitação e pela busca da precisão a respeito das dimensões e direções de 

análise, pertinentes ao processo. E, por último, foi realizada a preparação do 

material antes da análise, correspondendo às transcrições das entrevistas por meio 

de respostas de questões abertas digitadas, compondo um arquivo no computador.  

Depois da pré-análise, o material foi, então, lido, já ensejando interpretações 

preliminares, armazenando o seu registro por meio de um arquivo salvo no 

computador. Essa fase, bastante trabalhosa, constituiu-se da codificação, 

decomposição e enumeração das posições obtidas. Seguiu-se a análise por meio do 

tratamento dos resultados obtidos e a sua devida interpretação. Nessa fase a 

atenção foi direcionada para a significação e validade dos resultados. As respostas 

foram preparadas para serem submetidas aos softwares Iramuteq e Wordclouds, por 

meio da retirada de artigos e de outros elementos de linguagem para tornar as 

frases mais objetivas e pontuais de acordo com o teor das perguntas.  
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Como resultado da aplicação dos softwares foi obtido, pelo Iramuteq, a 

relação das palavras de maior ocorrência nas respostas dos respondentes sobre a 

mesma pergunta, gerando gráficos que relacionavam as ideias permitindo, assim, a 

possibilidade de compreensão das respostas, por meio das articulações possíveis. 

Como o Iramuteq não conseguia elaborar a figura “nuvem de palavras” utilizando 

palavras com menos de três ocorrência nos textos, foi então empregado o software 

Wordclouds para gerar a “nuvem de palavras” com as palavras de poucas 

ocorrências, possibilitando, dessa forma, captar ideias divulgadas por um 

respondente ou mais, consideradas importantes para o entendimento de certas 

situações ou constatação de determinadas realidades. 

O Iramuteq é um software livre baseado no software R e a linguagem Python, 

para análise multidimensional de textos e questionários, também permitindo a 

análise estatística de textos, elaboração de tabelas individuais por palavras. Foi 

desenvolvido por Pierre Ratinaud (2009). O Iramuteq oferece variadas formas de 

análises estatísticas de textos e palavras. Começou a ser utilizado no Brasil a partir 

de 2013. Apresenta algumas dificuldades para o seu uso pleno pelo fato de ainda 

não ter incorporado o dicionário completo da língua portuguesa. Permite análises 

estatísticas textuais, pesquisa de especificidades de grupos; classificação 

hierárquica descendente; análises de similitude e nuvem de palavras. Oferece 

variadas possiblidades de análises textuais favorecendo compreensões articulando 

diferentes textos (IRAMUTEQ, 2017). 

O Wordclouds é um gerador gratuito de nuvem de palavras e um criador de 

nuvem de tags. Seu uso é simples, bastando colar o texto no software para gerar 

automaticamente uma nuvem de palavras ou tags. Permite a personalização da 

nuvem com formas, temas, cores e fontes sendo possível editar a lista de palavras, 

o tamanho da nuvem e o tamanho da lacuna. Também pode gerar nuvens de 

palavras clicáveis com links – mapa de imagem (WORDCLOUDS, 2017).  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTAÇÕES PERTINENTES 

Neste capítulo apresentam-se formulações que pretendem fundamentar as 

iniciais ideias divulgadas na elaboração dos argumentos que caracterizaram o objeto 

de estudo e, numa abordagem que lhe dê uma fundamentação teórico-

metodológica, está distribuído em quatro seções. A primeira dá conta das relações 

de poder as quais circulam entre os professores-pesquisadores em seus contextos 

profissionais, caracterizadas pelos pensamento de Michel Foucault e Giles Deleuze, 

de modo a oferecer outra versão teórica a respeito dos estudos até então publicados 

referindo-se ao controle do trabalho docente na pós-graduação stricto sensu. 

Aborda-se, na segunda seção, as condições pelas quais podem estar se 

submetendo os professores-pesquisadores em seu ambiente de trabalho e, nesse 

locus, sendo atingidos pelo sofrimento, de acordo com Cristophe Dejours, e pelo 

processo de estigmatização, segundo Erving Goffman. 

Na terceira seção, descreve-se o contexto em que se deu a instituição do 

campo de estudo das políticas públicas no Brasil, divulga-se metodologias de estudo 

empregadas, bem como aborda-se as questões iniciais propostas para a pesquisa 

nessa área. Engloba, também, o ciclo de políticas eleito como referencial analítico 

formulado por Ball e Bowe (1992) para fundamentar as análises das políticas de 

avaliação da CAPES, que dará sua efetiva contribuição para responder aos 

questionamentos e indagações formulados e atingir os objetivos elaborados, a 

despeito das críticas recebidas e das características que podem torna-lo uma 

ferramenta metodológica ou espistemetodológica. 

Por último, na quarta seção, aborda-se o processo de avaliação da pós-graduação 

no Brasil, com desdobramentos quanto a contextualização das políticas de avaliação da 

educação superior, aos critérios de avaliação da CAPES e as normas de produtividade 

do CNPq, bem como uma breve descrição da avaliação quadrienal 2013-2016.  
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2.1- Relações de poder: disciplina e controle do trabalho docente 

Foucault é potência. Impressionante como conseguiu tramitar com tanta 

pertinência nos mais variados contextos da sociedade contribuindo com 

compreensões da realidade social e existencial, instigando reflexões, oferecendo 

terreno fundamentado para diversas conexões que podem ser tramadas considerando 

situações que se estabelecem na ambiência social, nas relações travadas em locais 

nos quais o ser humano transita por meio de suas intervenções, procurando espaços 

para atuar como sujeito ativo do seu tempo e viabilizando o seu “devir”. 

Comungando com Paula (2015, p. 22), quando divulga suas intenções na 

introdução de sua recente coletânea, se referindo aos efeitos dos capítulos que a 

compõe, apesar de não mencionar Foucault, mas, certamente inspirada nele, 

descreve: “Esperamos que essa coletânea [...] sobre temas relevantes e atuais, 

relacionados a políticas de controle social e a processos de produção de 

subjetividade na contemporaneidade, possa contribuir para o debate acerca das 

possibilidades de criação de novas formas de ser e estar no mundo” (grifos nossos). 

Isso, sem dúvida, é o que propicia pensar com Foucault, que deixa um legado, 

ainda, em plena efervescência de suas ideias, partindo cedo demais, o que para 

muitos, teria outras importantes reflexões para compartilhar com a intelectualidade. 

Os estudos de Michel Foucault caracterizados pelos analistas de sua obra 

como fases foram denominadas: arqueologia, genealogia e ética ou cuidado de si. 

Tratam-se de abordagens que têm como foco a compreensão das ideias na 

dimensão do tempo. Isso se traduz na história por meio da qual o pensamento (as 

formas de pensar) é compreendido pelas práticas humanas. Para Foucault, deve 

haver uma reavaliação continuada do passado visando interesses do presente. 

“Reconstruir o passado é vê-lo como novo, algo semelhante ao modo como são 

vistos os acontecimentos biográficos da vida de uma pessoa no processo 

psicanalítico. Assim o passado ganha mais interpretações e não fica submetido a 

relações de causa e efeito” (D’ANGELO, 2011, p. 94). 

Pelo texto de D’Angelo (2011) tem-se que a fase arqueológica teve seu registro 

por meio das obras publicadas nos anos 1960, nas quais Foucault estudou a 
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constituição dos saberes, por meio do modo de existência dos discursos científicos, 

buscando decifrar a construção do saber a partir do século XIX, tendo o homem como 

objeto. A abordagem histórica em que se deu a arqueologia das ciências humanas teve 

a intenção de evidenciar a sua origem e seu funcionamento. O foco da arqueologia era 

conhecer como um saber se constituía em verdadeiro e legítimo, da mesma forma que 

se traduzia em poder. Dessa fase do pensamento foucaultiano fazem parte obras como 

As Palavras e as Coisas (1966) e Arqueologia do Saber (1969). 

De acordo com essa mesma autora, tendo o propósito de estudar as conexões 

entre o poder e o saber, nos anos de 1970, Foucault, rejeitando o entendimento 

convencionado de que o poder era apenas um instrumento repressor cuja aplicação 

era própria das instituições do Estado, o poder judiciário, a polícia e o exército, afirma 

que a dominação na época moderna se dá tanto pela ostensividade e repressão 

quanto de maneira positiva e produtiva.  

Com base, ainda, nessa autora, a genealogia foucaultiana baseou-se em 

pesquisas a respeito da produção da verdade e das conexões saber-poder, tendo as 

seguintes publicações como definidoras dessa fase: Vigiar e Punir (1975) e a 

História da Sexualidade I – A Vontade de Saber (1976).  Por meio dessas pesquisas, 

Foucault consegue evidenciar o funcionamento do poder nas sociedades modernas, 

de uma maneira profunda, arraigada e eficaz, propiciando a reprodução da 

sociedade e a sua preservação. Um poder que se apresenta desempenhando um 

papel disciplinador.  

Com esse tipo de análise, Foucault inaugura a ideia da dimensão micro do 

poder. Destaca redes e mecanismos de controle, bem como as instituições nas 

quais esse poder disciplinar é exercido a partir do século XVII, como fórmula geral 

de dominação, como exemplo, em escolas, hospitais e sistema prisional. Então, 

esse poder disciplinar tem como alvo o corpo dos indivíduos, exigindo uma 

individualização ao invés de repressão, fabricando, assim, “corpos submissos e 

exercitados, corpos dóceis” e ao mesmo tempo úteis ao sistema capitalista de 

produção (FOUCAULT, 1988, p. 126;127). As pessoas se transformam em seres 
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facilmente identificáveis, visíveis e controlados, tendo em vista os mecanismos 

disciplinares e seus desdobramentos. 

Há, ainda, uma fase considerada “o último Foucault – a ética ou o cuidado de 

si”. Essa fase está caracterizada pelos últimos estudos de Foucault relacionados às 

questões éticas do cuidado de si considerando a relação que o indivíduo trava com 

ele mesmo, visando constituir-se como sujeito. Trata das formas de sujeição pelas 

quais o indivíduo é submetido e principalmente das formas de subjetivação, quando 

o sujeito é produzido a partir do cuidado de si, reconhecendo-se e se afirmando. O 

curso A Hermenêutica do Sujeito (1982) e as publicações História da Sexualidade II, 

o uso dos prazeres (1984) e História da Sexualidade III, o cuidado de si (1984) 

configuram essa fase. Sobre o tema ocupar-se de si ou o cuidado de si, Foucault 

explicita que  

Por essa expressão é preciso entender que o princípio do cuidado de si 
adquiriu um alcance bem geral: o preceito segundo o qual convém ocupar-
se consigo mesmo é em todo caso um imperativo que circula entre 
numerosas doutrinas diferentes; ele também tomou a forma de uma atitude, 
de uma maneira de se comportar, impregnou formas de viver; desenvolveu-
se em procedimentos, em práticas e em receitas que eram refletidas, 
desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele constituiu assim uma prática 
social, dando lugar a relações interindividuais, a trocas e comunicações, e 
até mesmo a instituições; ele proporcionou, enfim, um certo modo de 
conhecimento e a elaboração de um saber (FOUCAULT, 2002, p.50). 

 

Nesta tese, a despeito de se buscar fundamentações para as categorias 

utilizadas nos textos que viabilizaram a caracterização do escopo da investigação 

proposta, não foi possível o afastamento do pensamento de Foucault. Ao se pensar 

nas condições de vida e trabalho do professor-pesquisador da pós-graduação, 

Foucault se faz presente, de maneira a permitir que o pensamento que orienta a 

elaboração desta tese se sistematizasse em torno das contribuições desse 

intelectual. Assim, longe de parecermos pretensiosos, convidamos a pensar com 

Foucault, viabilizando estudar um tema já fundamentado por outros teóricos mas, 

agora, também discutido sob a perspectiva foucaultiana.  

Explicitando melhor, Foucault (1981), por meio da categoria “sociedade 

disciplinar”, concebe práticas de poder-saber que constituem um sistema de 
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dominação e aperfeiçoamento gradual e contínuo dos indivíduos e do corpo social 

(poder disciplinar), utilizando-se de instrumentos como: o confinamento em espaços 

individualizados, para formar e transformar o indivíduo e disciplinar suas 

capacidades (adestramento de gestos e atitudes, regulação de comportamentos e 

hábitos); a vigilância hierárquica e o exame contínuos e permanentes, para adestrar 

e classificar o homem: controle do espaço, do tempo e da sexualidade, para 

simultaneamente aumentar a utilidade e força econômica do corpo e diminuir a sua 

capacidade de resistência política (FOUCAULT, 1988). 

Para Foucault, saber e poder são interdependentes. Afirma não possuir 

relação de poder ausente de um campo de saber, da mesma forma que todo saber 

se desdobra em novas relações de poder. Isso quer dizer que o conhecimento, fruto 

das ciências ou de ideologias, somente se consagra perante as condições políticas 

que se constituem como condições favoráveis para a formação do sujeito e para os 

domínios do saber. O estudo do saber não se estabelece no terreno da neutralidade 

porque todo saber é político. Logo, o saber deve se ater às relações de poder que 

lhe constituem e não a um sujeito de conhecimento que seria a sua origem, tendo 

em vista que todo saber tem sua origem em relações de poder, apesar do Estado se 

apropriar dele servindo de instrumento de dominação e descaracterizando seu 

núcleo fundamental (MACHADO, 1981).9  

Sobre disciplina ou poder disciplinar, Machado destaca ser importante considerar 

que não se trata apenas de um aparelho ou uma instituição, pois funciona como uma 

rede que atua sem fronteiras. Não somente de extensão, mas de natureza. A disciplina 

pode ser compreendida como um mecanismo de poder que circula pelo corpo social, 

não estando concentrada apenas no Aparelho Estatal nem nas classes dominantes. 

Citando Foucault (1988), na obra Vigiar e Punir, trata-se de métodos que possibilitam o 

controle pormenorizado das ações do corpo tornando-o obediente por sujeição, numa 

relação de “docilidade-utilidade”. Assim, o corpo, subjugado ao sistema político de 

dominação, por meio do poder disciplinar, vai se tornar força de trabalho. 

                                                           
9 Roberto Machado escreveu a introdução da obra de Foucault “Microfísica do Poder” (1981), 

intitulada “Por uma genealogia do poder”, assim como foi responsável pela sua organização, 
introdução e revisão técnica (1981, p. IX – XXV). 
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Situando as características básicas do poder disciplinar, Machado (1981) 

descreve as três que vão melhor elucidar essa categoria foucaultiana, devendo ser 

compreendidas como se manifestando de forma interrelacionada. Sobre a primeira 

esclarece que a disciplina tem a ver com a organização do espaço. Ou seja, como 

técnica distribui os indivíduos (corpos) num espaço individualizado, classificatório, 

combinatório. Isso quer dizer um tipo de isolamento num local fechado, 

“esquadrinhado”, hierarquizado, realizando funções diferentes de acordo com 

exigências específicas.  

A segunda e fundamental característica refere-se à disciplina como controle 

do tempo, impondo obediência do corpo ao tempo, a fim de que a produtividade seja 

alcançada com a maior e possível rapidez e eficácia. Nesse caso, o 

desenvolvimento da ação torna-se mais interessante que o seu resultado. É por 

meio do tempo usado para a realização da ação, da correlação do corpo com certos 

movimentos praticados e de sua relação com o objeto a ser manipulado, que se dá o 

controle pormenorizado das ações do corpo. 

Finalizando, a vigilância, terceira característica, é apontada como um dos 

principais instrumentos do poder disciplinar. Longe de ser admitida como 

descontínua e esparsa, a vigilância é percebida pelos indivíduos como algo 

permanente e duradouro, presente em todos os lugares, sem limites, vigiando o 

tempo todo.    

Cabe ressaltar que o poder disciplinar, característico das sociedades modernas, 

que se exerce o mais anonimamente e sutilmente possível, tendo, então, como alvo o 

corpo, entendido como totalidade biopsicossocial, fabrica subjetividades adaptadas às 

normas sociais. Alia-se ao poder disciplinar, nas sociedades modernas, o biopoder, 

um conjunto de estratégias e táticas destinadas ao controle das populações humanas, 

sendo um poder que se exerce sobre a espécie humana com o objetivo de gerir a vida 

do corpo social, tornando-o produtivo e assegurando a sua existência pacífica, 

segundo os padrões da norma (FOUCAULT, 1981). 

Paula e Sueth (2015) afirmam que com o conceito de biopoder, o Estado e suas 

técnicas de governo adquirem grande importância na genealogia foucaultiana. Esse 
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processo se materializa a partir da metade do século XVIII, como demonstram as 

campanhas contra a mortalidade, relativas ao casamento, as campanhas de vacinação, 

etc. “Gerir a população significa geri-la em profundidade, minuciosamente, no detalhe” 

[...] não se trata da “substituição de uma sociedade de soberania 10por uma sociedade 

disciplinar e desta por uma sociedade de governo. Trata-se de um triângulo: soberania-

disciplina-gestão governamental, que tem na população seu alvo principal e nos 

dispositivos de segurança seus mecanismos essenciais” (FOUCAULT, 1981, p. 291). 

Daí, a percepção da “verdade” estar ligada a sistemas de poder que a 

produzem e reproduzem; no caso da universidade, como espaço privilegiado para a 

produção e transmissão da “verdade”, as políticas de avaliação possuem papel central 

na circulação de um discurso que determina como deve ser o desempenho dos 

docentes e discentes segundo os critérios de produtividade estipulado sobretudo 

pelas agências de fomento à pesquisa, no âmbito da pós-graduação. 

Em Foucault, nos processos de subjetivação, consideram-se as diversas 

maneiras pelas quais os indivíduos ou as coletividades se constituem, no limite de 

um movimento contínuo entre um dentro e um fora, que necessita simultaneamente 

tanto da espontaneidade rebelde criativa possibilitadora do devir, capaz de escapar 

aos saberes e aos poderes constituídos, de estabelecer novas conexões e 

significados, novas maneiras de pensar e agir, como da submissão a um 

correspondente mecanismo de vigilância, controle e modulação, por meio de instituições 

disciplinares como as fábricas, os sindicatos e as próprias universidades (DELEUZE, 

1992). Nesse sentido, o poder e a resistência estão interconectados; onde há poder, 

há resistência, podendo as práticas de resistência serem compreendidas como o 

outro lado do poder ou o seu reverso. 

                                                           
10 Para Foucault, a sociedade de soberania tem como referência, no Ocidente, o poder do Rei, do 

soberano, pois desde a Idade Média a elaboração do pensamento jurídico se fez essencialmente em torno 

do poder real. Essa forma de poder violenta utilizava-se de punições exemplares, tais como o suplício e o 

esquartejamento em praça pública. A teoria da soberania está vinculada a uma forma de poder que se 

exerce muito mais sobre a terra e seus produtos do que sobre os corpos e seus atos. [...] “soberania e 

disciplina, direito da soberania e mecanismos disciplinares são duas partes intrinsecamente constitutivas 

dos mecanismos gerais do poder em nossa sociedade” (FOUCAULT, 1981, p. 190). 
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Segundo, ainda, Paula e Sueth (2015, p.123), apesar de Foucault ser 

considerado, frequentemente, como o pensador da “sociedade disciplinar”, caracterizada 

pela técnica do confinamento (seja no hospital, na prisão, na escola ou na fábrica), foi 

ele quem identificou a transição da “sociedade disciplinar” (moderna) para a “sociedade 

de controle” (contemporânea). Também é reconhecido como um dos primeiros a 

pronunciar-se sobre a crise das disciplinas e das instituições disciplinares, na 

contemporaneidade, em especial a partir da Segunda Guerra Mundial. 

Para DELEUZE (1992, p. 220): 

Encontramo-nos numa crise generalizada de todos os meios de 
confinamento, prisão, hospital, fábrica, escola, família [...] Os ministros 
competentes não param de anunciar reformas supostamente necessárias. 
Reformar a escola, reformar a indústria, o hospital, o exército, a prisão; mas 
todos sabem que estas instituições estão condenadas, num prazo mais ou 
menos longo. Trata-se apenas de gerir a sua agonia e ocupar as pessoas, até 
a instalação das novas forças que se anunciam. São as sociedades de 
controle que estão substituindo as sociedades disciplinares” (grifos do autor). 

Não há como se afirmar que a disciplina foi eliminada. Entretanto, o que se 

observa nos dias de hoje, é que há uma forma de poder predominante muito mais 

sutil, convivendo com o poder disciplinar, o biopoder e até mesmo com resquícios do 

poder soberano. 

Ou seja, atualmente o controle se dá ao ar livre, agora já sem os muros e o 

confinamento da sociedade disciplinar. Está por toda parte da sociedade, por meio 

de câmeras e demais tecnologias de ponta, incidindo por todos nós; ninguém 

escapa ao controle, por mais imperceptíveis que sejam as formas sob as quais ele 

se manifesta, inclusive nas universidades. Nesse sentido, tornamo-nos presas 

fáceis, sendo o trabalho intelectual conformado mais e mais pelas políticas de 

avaliação, que se exercem comprometendo a autonomia acadêmica.  

De acordo com Paula e Sueth (2015, p. 124), o controle é contínuo, ilimitado, 

de curto prazo e de rotação rápida, enquanto a disciplina era de longa duração, 

infinita e descontínua. Nas sociedades de disciplina não se parava de recomeçar (da 

família à escola, da escola à fábrica), enquanto nas sociedades de controle nada é 

finito (a empresa, a formação em serviço, a formação permanente). “Não se está 
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mais diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-se ‘dividuais’, divisíveis, 

e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou ‘bancos’” (DELEUZE, 

1992, p. 222, grifos do autor). 

Na percepção da microfísica do poder, não temos que levar em consideração 

o que apenas se totaliza pelo poder centralizador e hierárquico do Estado, não 

temos de reorganizar o mesmo poder apenas com uma mudança de titular, mas sim 

devemos instaurar um sistema de redes locais e laterais de cooperação e pesquisa, 

ligações transversais entre pontos ativos descontínuos entre países ou no interior de 

um mesmo país, a partir das quais se podem fazer revides, contra-ataques, defesas 

ativas e às vezes preventivas (FOUCAULT, 1981, p.74). 

Nos parágrafos imediatamente seguintes, a intenção, por meio da aproximação 

dos discursos, é a de trazer a noção da transposição da sociedade disciplinar para a 

sociedade de controle, nas falas de Deleuze, e da atualização das ideias de Foucault 

por meio de argumentos que deem o entendimento do controle na sociedade 

contemporânea, que Antônio Negri e Michael Hard evidenciaram em suas obras 

“Império” e “Multidão: Guerra e Democracia na Era do Império”, e que, numa leitura 

corrente, é possível perceber a nítida presença de Foucault, por meio das categorias 

que utilizam em seus textos, como que influenciando o discurso desses autores. Isso 

confirma o quanto Foucault ainda se mantém atual diante das análises que se fazem 

considerando a sua formulação de que o poder circula na sociedade em seus meandros 

e extremidades atingindo e sendo exercido por todos em suas especificidades. 

Em Negri e Hardt (2005), verificamos que com a globalização e a revolução 

da informação, ocorreram mudanças nas formas de produção, trabalho e ocupação, 

provocadas por novas formas e circuitos de comunicação em redes colaborativas, 

que tendem a definir as nossas maneiras de entender o mundo e de agir nele. Essas 

redes, por sua vez, proporcionam os meios para produção e compartilhamento 

comum, como nova forma hegemônica de produção imaterial e trabalho intelectual, 

bem como abrem perspectivas para transformações nos tipos de controle políticos e 

jurídicos sobre as corporações e os mercados econômicos, levando não apenas a 
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uma diminuição do poder dos Estados-nação, mas a uma forma global de soberania 

muito mais complexa.  

Nessa nova forma imperial de produção global contemporânea, os pobres não 

só são ativos e criativos, como também antagônicos e potencialmente rebeldes, de 

tal forma que as enormes diferenças de renda, condições de trabalho e de vida não 

constituem mera exclusão da riqueza, mas também a inclusão diferencial numa 

cadeia de produção social e biopolítica (NEGRI e HARDT, 2005). Nesse sentido, 

segundo Deleuze (1992, p. 224), “o capitalismo manteve como constante a extrema 

miséria de três quartos da humanidade, pobres demais para a dívida, numerosos 

demais para o confinamento: o controle não só terá que enfrentar a dissipação das 

fronteiras, mas também a explosão dos guetos e favelas”. 

Nesse novo modelo global de produção, todo aquele que trabalha com 

informação ou conhecimento depende do conhecimento recebido de outros e por 

sua vez cria novos conhecimentos, tal como na comunidade de pesquisa científica. 

A produção em comum, de produtos comuns, por meio de bases de produção 

compartilhadas e trabalhos comuns, depende cada vez mais de competências e 

comunidades linguísticas, da constante criação e ampliação de redes independentes 

de cooperação por meio das quais se pode produzir (NEGRI e HARDT, 2005). 

Assim, para esses autores, teria surgido a multidão, como rede aberta de 

singularidades que se mantêm unidas com base no que partilham e produzem em 

comum, totalidade de subjetividades socialmente produtivas, capazes de agir em 

comum, que trabalham sob o domínio do capital, mas que também compartilham um 

potencial de resistir à dominação do capital, e cujas forças fundamentais têm se 

orientado na história dos modernos movimentos de libertação e lutas de resistência 

contra o corpo político global do capital. Essas lutas são movidas não apenas contra 

a miséria e a pobreza, mas também por um profundo desejo de democracia, de 

todos e por todos, baseado em relações de igualdade e liberdade. 

Bem como o Império, como corpo político global do capital, dividido 

geograficamente por hierarquias de trabalho e riqueza, caracterizado por uma forma 

global de governança num regime de biopoder para a “sociedade de controle” e por 
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uma estrutura multinivelada e articulada entre os poderes econômico, jurídico, 

político e social; o biopoder e a segurança transformam-se na matriz geral de todas 

as relações de poder em rede e técnicas de dominação, em substituição ao Estado 

de bem-estar social, constituindo os Estados-nação apenas mais um componente, 

ao lado de outras instituições políticas supranacionais e corporações capitalistas 

(NEGRI e HARDT, 2005). 

Mas, na multidão, a força elementar da produção de subjetividades e a 

produção do comum podem formar juntas uma relação simbiótica em forma de 

espiral que constantemente expande o ser social, produzindo a monstruosidade da 

carne informe e desordenada da vida social, por meio da cooperação e da 

comunicação; e, por sua vez, essa subjetividade produzida vem a produzir novas 

formas de cooperação e comunicação, que produzem novas subjetividades, e assim 

por diante, numa espiral, em que cada movimento sucessivo da produção de 

subjetividade para a produção do comum é uma inovação que resulta numa 

realidade mais rica, de forma que já não mais existe um lado de fora do capital, nem 

um lado de fora da lógica do biopoder (NEGRI e HARDT, 2005). 

A “genealogia dos movimentos sociais e políticos de resistência” relaciona-se 

com o desejo democrático, nas tendências de atacar as qualidades antidemocráticas 

das formas anteriores, criar e ampliar, cada vez mais, internamente, relações 

democráticas, deslocando a autoridade para relações colaborativas, as formas 

centralizadas de comando para as organizações em rede. Sempre haverá uma 

resistência conforme as relações de poder e dominação e a estrutura disseminada 

em rede constitui o modelo de uma organização democrática, representando uma 

poderosa arma contra a estrutura vigente de poder: redes, assimétricas, 

policêntricas, autônomas e descentralizadas (NEGRI e HARDT, 2005). 

Assim, pela força comum de comunicação e cooperação entre uma multidão 

de singularidades, as linguagens misturam-se e interagem para formar não uma 

linguagem unificada e, com o tempo, desenvolvendo sua forma produtiva baseada 

no comum, a Multidão pode mover-se pelo Império, pelo acúmulo de lutas e de 
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decisões comuns e cooperativas, e sair do outro lado, para se expressar autonomamente 

até o momento de auto-constituição, governando a si mesma (NEGRI & HARDT, 2005). 

Na “sociedade de controle”, os mecanismos de comando se tornam, 

simultaneamente, cada vez mais sutis e imanentes ao campo social, sendo cada vez 

mais interiorizados e distribuídos por corpos e cérebros, de forma que o poder passa 

a ser exercido fora dos locais estruturados de redes sociais flexíveis e flutuantes e 

diretamente nos cérebros (sistemas de comunicação, redes de informação, 

linguagem, alienação e monitoramento), atuando esses mecanismos como 

máquinas ou dispositivos tecnológicos embutidos no corpo. O poder se torna 

inteiramente biopolítico e todo o corpo social é abarcado pela máquina do poder e 

desenvolvido em suas virtualidades (NEGRI e HARDT, 2001). 

Em entrevista que Deleuze concedeu a Negri (1990), percebemos que a 

“sociedade de controle” se caracteriza também pelo monitoramento e controle 

contínuo e comunicação instantânea, segundo tecnologia de apropriação da 

linguagem dos sujeitos, de suas reivindicações e novas demandas e da força de 

melhores argumentos racionais, segundo interesses generalizáveis, que emergem 

das subjetividades e resistências individuais e em seguida se autonomizam como 

discursos de legitimação da produção comum. 

Segundo Deleuze (1992, pp. 221 - 225), é possível identificar, dentre as 

implicações das práticas de poder da “sociedade de controle” na educação, os 

seguintes pressupostos e tendências: a introdução da “empresa” em todos os níveis 

de escolaridade; o princípio modulador do “salário por mérito”; as formas de controle 

contínuo e avaliação contínua; a formação permanente em substituição à escola; o 

abandono da pesquisa na universidade. 

Nessa linha de pensamento de Deleuze, é possível identificar outras 

implicações do exercício do poder, tais como: o controle do acesso à informação; o 

controle dos sujeitos tidos como dados de mercado, à distância, por meio do 

monitoramento de comunicações, endividamento bancário e cartões de trocas 

flutuantes; o controle da produção intelectual por meio do financiamento e das 

políticas de fomento e de avaliação. 
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Os critérios empresariais invadiram a universidade, cobrando dos 

professores-pesquisadores da pós-graduação uma produtividade crescente, 

tornando o ambiente universitário extremamente competitivo, contrapondo os 

indivíduos entre si e atravessando cada um, dividindo-o em si mesmo.  

Dessa forma, o trabalho na universidade tem sido conformado cada vez mais 

pelas políticas de avaliação, que se exercem comprometendo a autonomia 

intelectual, atingindo o corpo dos professores-pesquisadores individualmente e as 

populações de pesquisadores, analisados coletivamente. Podemos perceber, assim, 

o poder disciplinar, o biopoder e as estratégias mais sutis de controle atuando de forma 

conjunta, no sentido da normalização e do enquadramento dos corpos e das mentes. 

Nesse contexto, percebe-se, em meio aos novos desafios enfrentados pelas 

universidades de acordo com o novo regime de produção global expandindo as relações 

entre poder e subjetividades humanas, que o modelo hegemônico de produção do 

conhecimento que contempla a produção científica tem sido grandemente determinado 

por políticas de avaliação e de controle, em especial na pós-graduação stricto sensu, 

associadas às agências de fomento que financiam as pesquisas e também os 

programas. Pois o financiamento dos programas de pós-graduação está diretamente 

atrelado à sua valorização. Quanto maior o conceito do programa obtido pela 

CAPES, mais financiamento recebe em termos de bolsas e demais recursos. 

Considerando a universidade o locus apropriado de produção e transmissão 

da “verdade”, as políticas de avaliação tomam para si o papel central de impor a 

“verdade”, por intermédio da propagação de um discurso que determina como 

desenvolver as atividades docentes e discentes segundo os critérios de 

produtividade determinados pelas agências de avaliação e fomento à pesquisa. 

Professores-pesquisadores não se dão conta de que a “verdade está circularmente ligada 

a sistemas de poder, que a produzem e apóiam, e a efeitos de poder que ela induz e que 

a reproduzem. Regime de verdade” (FOUCAULT, 1981, p. 14, grifos do autor).  

Isso atrela-se à formação e desenvolvimento do capitalismo. “Somos 

julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar tarefas e destinados 

a um certo modo de viver ou morrer em função dos discursos verdadeiros que 
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trazem consigo efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 1981, p. 180). Dessa 

forma, as práticas de resistência, nesse contexto, são cada vez mais raras, 

considerando que o controle é naturalizado e banalizado pelos atores envolvidos no 

processo (PAULA; SUETH, 2015, p. 125). 

Para que as resistências se tornem efetivas, devem surgir de todos os 

lugares, com poderosa eficácia e criatividade como ocorre com o poder, e em 

condições de enfrentar o controle propagado nas sociedades contemporâneas. 

Nessa realidade, é preciso esquadrinhar e denunciar os poderes desvelando suas 

mais intimas características que lhes atribuem condições invisíveis, internalizadas e 

naturalizadas. Indo ao encontro das ideias de Deleuze (1992, p. 217), os processos 

de subjetivação criativos são aqueles que “escapam tanto aos saberes constituídos 

como aos poderes dominantes”.  

Para ele, as práticas resistentes apresentam “uma espontaneidade rebelde” 

possibilitadora de um devir criativo.   

Acreditar no mundo é o que mais nos falta; nós perdemos completamente o 
mundo, nos desapossaram dele. Acreditar no mundo significa 
principalmente suscitar acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao 
controle, ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou 
volume reduzidos (DELEUZE, 1992, p. 218). 

Nesse contexto, inserem-se os professores credenciados nos programas de 

pós-graduação, em especial, os da área de educação. Submetidos aos critérios de 

produtividade acadêmica pelas políticas de avaliação, têm de produzir e publicar, e 

nesse caso específico, pelo menos dois trabalhos por ano, entre artigos científicos e 

capítulos de livro considerados qualificados pela CAPES (Sistema Qualis), 

individualmente ou em parceria, dentre outras exigências. 

Nesse ambiente de constante pressão por publicações, o docente acaba por 

comprometer-se com a manutenção de sua condição de credenciado e com a 

avaliação do programa de pós-graduação ao qual está vinculado. Nessa realidade, 

muitas situações podem se estabelecer e, dentre elas, a que tem nos interessado 

neste estudo, a cobrança em cumprir a exigência tácita de publicar o número de 

produtos estabelecidos por esses critérios de avaliação.   
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Em meio a essa conturbação, certamente vai experimentar uma situação de 

tensão, quase que permanente, interferindo na sua condição de saúde física e 

psicológica, podendo influenciar na sua autonomia em relação ao processo de 

produção do conhecimento e na sua participação ativa na vida universitária, para 

atender a esses critérios de produtividade. Nesse sentido, às vezes o pesquisador 

tem de modificar suas intenções originais em termos de pesquisa e até mesmo de 

linha de pesquisa, para, num caráter emergencial, publicar numa linha editorial mais 

disponível e possível. E o professor-pesquisador vai “produzindo por produzir”, 

distanciando-se de suas reais expectativas de carreira intelectual e de sua condição 

de pesquisador alinhado com sua área de interesse científico. 

Sobre essas condições limitadoras, reafirma-se aqui as ideias de Foucault 

(1981,1988) ao pronunciar-se sobre uma realidade de indivíduos controlados pelas 

“instituições disciplinares”, como também, por meio de outros mecanismos de 

vigilância sobre o sujeito, anunciando o seu deslocamento para uma “sociedade de 

controle”, cuja ideia, para alguns comentadores, foi enunciada por Deleuze (1992). 

Numa trajetória consequente, a sociedade disciplinar, de Foucault, tem sua 

transição para uma forma de controle muito mais abrangente. A ideia do panóptipo11 

(torre de vigilância prisional), desenvolvida por esse autor em Vigiar e Punir (1975), 

é alargada, atingindo, além da prisão, também, outras instituições pelas noções de 

disciplinamento e “enclausuramento” das pessoas no interior de seus “muros”. Na 

contemporaneidade, já sem os muros, a vigilância estende-se pela sociedade. É a 

sociedade de controle. O controle vai além dos muros e se manifesta como rede nas 

relações sociais e nas subjetividades, operando basicamente por linguagem, valores 

e monitoramento das comunicações. 

O tipo de poder definido por Foucault e Deleuze remove do indivíduo o seu 

caráter autônomo de sujeito, levando-o a acatar certas determinações em busca de 

seu crescimento pessoal e profissional, como no caso do professor-pesquisador 

                                                           
11 A referência utilizada por Foucault na Sociedade Disciplinar tratava-se do panóptico, com base em 

Jeremy Bentham, uma torre com arquitetura circular, na qual se encontrava um vigia que, sem ser 
notado, no cumprimento de uma permanente vigilância prisional, tinha acesso visual a todas as celas 
e detentos. No esquema do panóptico há dissociação do par ver - ser visto e mesmo na ausência do 
vigia os detentos sentem-se vigiados, pois internalizam o controle.  
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credenciado que tendo como foco as exigências por produtividade, vai perdendo a 

sua autenticidade, como também, fica desmotivado a produzir naturalmente. 

Essa realidade tem-se agudizado diante da existência de fenômenos 

relacionados a violência simbólica, identificados por Bourdieu (2013) tais como a tradução 

e autonomização de ideias que possibilitam a luta simbólica pelo poder simbólico de 

enunciação das significações sociais, acumulados pelos agentes e instituições de 

ensino superior e pesquisa na imposição de crenças e valores por meio de 

integração e distinção12. 

Os órgãos de avaliação e fomento, por seu discurso de autoridade, legitimado 

pelo campo científico, exercem, uma violência simbólica sobre os programas de pós-

graduação por desconsiderar a diversidade dos programas, das condições 

administrativas, pedagógicas e financeiras, e das características que identificam o 

perfil institucional das universidades brasileiras, que diferem umas das outras por 

suas diferentes imersões, por vezes, dando mais importância a um dos tripés que 

fundamentam as atividades universitárias: ensino, pesquisa e extensão. O que quer 

dizer instituições que se evidenciam por sua estrutura e funcionamento 

potencializados no ensino, algumas que investem maciçamente na pesquisa 

científica e outras consolidadas, desde seu início, por meio de seus programas de 

extensão. Tratam-se, visivelmente, de instituições diversificadas avaliadas por 

critérios padronizados, ignorando-se, dessa forma, suas potenciais contribuições 

para a educação brasileira. 

Nesse mesmo contexto de forte opressão, a realização profissional e pessoal 

cedendo lugar a uma busca incessante por produtividade, se insere a ideia de 

                                                           
12 A ideia de “distinção” corresponde ao fenômeno das escolhas culturalmente condicionadas quanto 

aos gostos, sentimentos e preferências ético-estéticas, o prazer, as formas de apropriação de conhecimento, 

os padrões de produção e de julgamento social, que, por estruturas estruturantes-estruturadas tais 

como o habitus, a trajetória social (capital econômico e capital cultural) e a estilização da vida, 

distinguem/hierarquizam indivíduos e classes entre si nos diversos campos da prática no mundo social, 

condicionando as relações de poder simbólico e luta simbólica (BOURDIEU, 2013, p. 9-14, 104, 163, 

201, 214,). Fenômeno que, ainda com fundamento em Bordieu (2013, p. 10, 18, 19, 27, 31, 53, 410), 

seria lícito entender estender-se desde a formulação dos currículos escolares até a especificação de 

linhas de pesquisas nos programas de pós-graduação stricto sensu, mais ainda, nos critérios 

produtivistas das ciências duras estipuladas pela CAPES também para as Ciências Humanas. 
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resistência ao poder (FOUCAULT, 2013, p. 278), a partir da qual é possível 

admitirmos a possibilidade dos atores de instituições de ensino e pesquisa 

assumirem o papel de sujeitos no sentido da afirmação da subjetividade do 

professor-pesquisador, lutando pela liberdade e autonomia das Universidades. 

De acordo com Foucault, ao se conceber a prática do poder como uma forma 

de agir sobre o comportamento de alguém, evidenciando-a como uma condição 

humana de governar o outro, e que nessa relação de poder a ideia de governar 

alcance a sua abrangência plena, a liberdade deve ser considerada como um 

importante componente deste contexto. Isso porque “o poder só se exerce sobre 

‘sujeitos livres’, enquanto ‘livres’”. Sujeitos livres nessa realidade quer dizer “sujeitos 

individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidades em que 

diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem 

acontecer”. Para esse autor, só há relação de poder quando este pode se deslocar 

e, no limite, escapar. Para ele, poder e liberdade não se confrontam numa relação 

de exclusão porquê “onde quer que o poder se exerça, a liberdade desaparece”. Há 

sim um complexo jogo no qual a liberdade surge como condição de existência do 

poder. Ao mesmo tempo em que se torna precondição para o exercício do poder, 

também se apresenta como “aquilo que só poderá se opor a um exercício que tenda, 

enfim, a determiná-la inteiramente” (FOUCAULT, 2013, p.289). 

Nessa ideia de poder e liberdade numa relação de jogo muito mais complexo, 

Foucault esclarece: 

A relação de poder e a insubmissão da liberdade não podem, então, ser 
separadas. O problema central do poder não é o da “servidão voluntária” 
(como poderíamos desejar sermos escravos?): no centro da relação de 
poder, provocando-a incessantemente, encontra-se a recalcitrância do 
querer e a intransitividade da liberdade. Mais do que um “antagonismo” 
essencial, seria melhor falar de um “agonismo13”– de uma relação que é, ao 
mesmo tempo, de incitação recíproca e de luta; trata-se, portanto, menos de 
uma oposição de termos que se bloqueiam mutuamente do que de uma 
provocação permanente (FOUCAULT, 2013, pp.289;290). 

                                                           
13 O neologismo usado por Foucault está baseado na palavra grega que significa “um combate”. O termo 

sugeriria, portanto, um combate físico, no qual os opositores desenvolvem uma estratégia de reação e de 
injúrias mútuas, como se estivessem em uma sessão de luta (DREYFUS; RABINOW, 2013, p. 289).  
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Nesta tese, interessa fundamentalmente, em Foucault (2013), a ideia de 

sujeição e submissão da subjetividade, que submete o professor-pesquisador às 

exigências  crescentes e cada vez mais elaboradas e sutis das agências de fomento e 

avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu, fazendo com que eles 

naturalizem e internalizem os controles dessa imposição, sem esboçar resistência 

significativa contra a violência simbólica institucionalizada por elas em prejuízo ao 

pluralismo político-cultural e à autonomia das Universidades e sua função social. Isso 

porque o financiamento está atrelado à avaliação, sendo o montante de recursos 

destinado aos programas de pós-graduação (incluindo recursos para viagens nacionais 

e internacionais, pesquisas, bolsas de mestrado e doutorado, entre outros), dependente 

do conceito desses programas junto à CAPES, como foi dito anteriormente. 

Interessa-nos também o conceito de resistência de Foucault, indo na contra-mão 

dessa realidade, então, configurada. Além disso, há o poder simbólico de enunciação 

e definição consubstanciado na produção de conhecimento científico (BOURDIEU, 

2012, 1983) conferido aos pesquisadores credenciados à pós-graduação stricto 

sensu, que na hierarquia acadêmica adquirem maior status e reconhecimento dos 

seus pares-concorrentes. É possível perceber como forma de resistência e libertação 

individual, o fato de alguns professores-pesquisadores se descredenciarem de seus 

respectivos programas de pós-graduação por, assim, sentirem-se livres do grilhão 

inerente à avaliação do trabalho docente, preservando a sua autonomia. 

Essa situação é também consequência de um dos males que vem sendo 

pesquisado nas últimas décadas, tratando-se das exigências e condições de 

trabalho que têm submetido o professor-pesquisador dos programas de pós-

graduação stricto sensu, acarretando o adoecimento dessa classe de trabalhadores 

(SGUISSARD; SILVA JÚNIOR, 2009). Isso posto, leva-se a pensar que essa 

realidade de trabalho tem lhe retirado a necessária motivação para se lançar aos 

desafios próprios das atividades profissionais nesse nível de ensino, aniquilando, 

aos poucos, o prazer de formar novos pesquisadores, a vibração ao acompanhar o 

avanço de seus orientandos, bem como o aprofundamento e autonomia qualitativa 

de suas linhas de pesquisa. 
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  2.2- O professor-pesquisador entre o sofrimento e a estigmatização 

Uma realidade na qual o professor-pesquisador encontra-se submetido, está 

caracterizada por um poder disciplinar num contexto de microfísica do poder, de 

acordo com o que Foucault (1981) compartilha ao esclarecer essas duas categorias 

sobre as quais ele claramente explicita em sua obra. 

A categoria “Microfísica do Poder” cuja noção pode ser apropriada como 

conjunto de mecanismos heterogêneos e técnicas infinitesimais dos poderes 

periféricos e moleculares em níveis variados em pontos diferentes da rede social, 

integrados ou não ao Estado, com relativa independência e autonomia, que 

considerando a subjetividade de seus integrantes atomizados, lhes são 

possibilitadas as condições de produção de saberes e o dimensionamento do poder 

social. Esses mecanismos não estão localizados em nenhum ponto específico da 

estrutura social, funcionando como uma rede de mecanismos dos quais ninguém 

escapa, pois deles não há limites nem fronteiras, exterior ou interior. 

E a categoria “Poder Disciplinar” compreendida como um sistema de 

aperfeiçoamento gradual e contínuo das capacidades humanas, que 

simultaneamente intenta e potencializa a utilidade e força econômica, para reduzir a 

força e riscos políticos de sua capacidade de revolta, de resistência, de insurreição 

sobre as determinações do poder, acarretando a neutralização dos efeitos de contra-

poder. Com esse sistema, muito mais que uma instância negativa que tem por 

função reprimir, é possível formar e transformar o indivíduo pelo controle do tempo, 

do espaço, da atividade, da sexualidade, pela utilização de instrumentos como a 

vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e o exame, compondo uma rede 

produtiva que atravessa todo corpo social (FOUCAULT, 1988). 

Parece aceitável que, de uma forma geral, o indivíduo, realizando o seu 

trabalho, obtenha os resultados esperados, na medida proporcional de seu 

desempenho, levando-se em conta os esforços despendidos, muito provavelmente 

decorrentes de seu grau de motivação, pela razão da satisfação que isso pode lhe 

proporcionar, considerando que esteja desenvolvendo tarefas por ele eleitas, sem 
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imposições, e pelo comprometimento que eticamente possua com relação ao papel 

profissional que desempenha, contribuindo com o alcance dos objetivos institucionais. 

No contexto adequado à sua dinâmica profissional com espaços e 

ferramentas apropriadas, ambiente prazeroso e necessidades atendidas 

satisfatoriamente,  acredita-se que os professores-pesquisadores na pós-graduação 

deem conta de suas incumbências com certa tranquilidade, preparando as suas 

aulas, lendo artigos e trabalhos elaborados pelos orientandos, elaborando seus 

próprios textos, participando de eventos científicos, fazendo palestras, integrando 

bancas examinadoras, dentre outras, enfim, cumprindo as suas atividades de 

maneira consciente e produtiva. 

Interpõem-se, entretanto, nessa realidade, situações que vão desencadear 

uma atmosfera, no mínimo, desconfortável ao ambiente de trabalho, principalmente 

com relação à missão de produzir e publicar textos científicos acompanhada de altas 

exigências que precisam ser cumpridas, com a imposição de critérios que serão 

levados em conta por ocasião do processo de avaliação de sua produção e do 

programa de pós-graduação ao qual está vinculado.  

A classificação dos periódicos pelo sistema Qualis distribuídos em A1, A2, B1 

e B2, os mais bem avaliados, que estabelecem a pontuação de sua produção 

gerando o índice desejado para, da mesma forma, conceituar o seu programa, é o 

que torna essa empreitada difícil de ser contemplada. 

Fosse apenas a tarefa de elaboração de seus textos a maior de suas 

dificuldades, mas, depara-se com uma realidade complexa envolvendo variáveis que 

se afastam de seu controle e lhe impedem de atuar em seu benefício para resolvê-

las. Trata-se da realidade da publicação. Nem sempre consegue publicar nos 

veículos de seu interesse e naqueles com alto conceito. 

Uma variável que pode impedir o atendimento aos critérios, da CAPES, de 

comprovar, pelo menos, um produto publicado por ano em veículos A1, A2, B1 e B2, no 

caso de professores que só orientam no mestrado, é o tempo de resposta sobre o 

aceite ou rejeição da submissão realizada junto às comissões de avaliação dos veículos 
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de publicação, em especial os periódicos. Há uma disposição geral de que um artigo 

leve em torno de três a seis meses para sua publicação depois da carta de aceite. Mas, 

na prática, esse prazo pode se estender para além de dois anos. Convencionado está 

que não é válido, ou aceitável pela comunidade científica, submeter o mesmo artigo em 

mais de um veículo, buscando-se, com isso, uma estratégia para ganhar tempo e 

aumentar as chances de publicação. Nessa realidade, é possível que o pesquisador 

deixe de publicar e perca a condição de informar, no prazo determinado, a sua 

produção na Plataforma Sucupira14. 

 

Mesmo que um artigo não seja rejeitado por completo, há ainda a situação de 

sugestões pelos pareceristas quanto às reformulações pedidas no texto, sobre as 

quais o seu autor deve proceder para que tenha seu artigo publicado. O que pode 

não acontecer imediatamente por conta da demanda de artigos já em condições 

consideradas “apropriadas”, “na fila”, aguardando por sua publicação. 

 

Mas não é qualquer livro, capítulo de livro, artigo científico publicado em 

periódico ou trabalho publicado em evento científico que vai contribuir positivamente 

com a avaliação da produção intelectual. No caso dos trabalhos completos 

publicados e apresentados em anais de eventos científicos, na ficha de avaliação, 

do relatório do triênio 2010-2012, da área de educação encontra-se: 

 
A produção qualificada de trabalhos completos em anais foi 
analisada de forma qualitativa com privilégio para a produção em 
eventos internacionais e nacionais de qualidade. Somente foram 
considerados eventos com grande penetração na área e avaliação 
de trabalhos por comitê científico constituído por pares de diferentes 
instituições nacionais e internacionais (CAPES, 2013). 

 

No item 4.2, desse relatório, sobre a distribuição de publicações qualificadas 

em relação ao corpo docente permanente do programa, considerou-se que cada 

professor-pesquisador tivesse, pelo menos, seis produtos qualificados no triênio 

para atuação no Doutorado ou três produtos qualificados para atuação no Mestrado 
                                                           
14 A Plataforma Sucupira é a denominação adotada pela CAPES para referir-se ao formulário eletrônico no qual 

são coletadas diversas informações relacionadas aos programas de pós-graduação que serão submetidas à 
avaliação periódica trienal, atualmente quadrienal. Explicações e comprovações são, também, foco de 
inserções no formulário, como a caracterização dos programas, descrição de sua estrutura, funcionamento, 
assim como dados pertinentes aos docentes e discentes, e com especificidade, a produção intelectual. 
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(com peso 60). E quanto aos produtos bibliográficos (com peso 40), foram 

considerados, no triênio, pelo menos, dois produtos qualificados como B2 (ou L2 - 

livros), no caso de Mestrado, ou três produtos com a mesma qualificação para 

atuação como orientador, em nível de Doutorado. Atualizando essa realidade com 

base nas novas regras para, agora, no quadriênio 2013-2016, passaram a ser quatro 

produtos para professores orientando somente no mestrado e oito produtos para 

professores atuando no doutorado.  

O que importa é compreender as nuances sobre a realidade na qual o 

professor-pesquisador situa-se cotidianamente, dentre outras atividades, a de 

produzir para publicar. Nesse sentido, pode estar passando por estresse ao sentir-se 

pressionado a publicar diante dessas e outras situações que dificultam suas 

publicações. Essa realidade pode lhe estar causando alguma forma de sofrimento. 

O ambiente profissional, segundo Christophe Dejours, pode desencadear prazer 

ou sofrimento. O sofrimento no trabalho está relacionado às condições do trabalhador 

com base em sua trajetória de vida ao longo do tempo e de acordo com as experiências 

vividas por ele em cada época, por meio de suas relações no contexto diário de trabalho 

(DEJOURS, 1992; DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2007). 

Leda Leal Ferreira afirma que a noção de sofrimento, para Dejours, ocupa 

posição central em seus estudos. No que se pode entender, antes de tudo, se tratar 

de um estado de luta do sujeito contra forças que o conduzem em direção à doença 

mental. Nesse contexto, para essa ergonomista, surge outro conceito base na teoria 

de Dejours: o papel da organização do trabalho. De acordo, ainda, com essa autora, 

“é na organização do trabalho que devem ser procuradas estas forças” (FERREIRA, 

1992, p.10). 

Dejours critica a organização do trabalho, que tem sua origem nos estudos 

organizacionais de Frederick Winslow Taylor, cuja ideia sistematizada sobre os 

processos produtivos das organizações ficou conhecida como a Teoria da 

Administração Científica, que tem lastro em sua outra obra publicada Shop 

Management (Administração de Oficinas, 1903). Considerando os reflexos da 

Revolução Industrial, dentre eles a desqualificação do trabalhador e a necessidade 



77 

 

de produzir mais para gerar lucros, levando-se em conta um grande contingente de 

desempregados ávidos por um salário, as fábricas contratavam mão de obra na 

medida da necessidade de sua produção. Mesmo assim, constatava-se baixa 

produtividade e lucros decrescentes. Os parágrafos seguintes, que se referem às 

ideias de Taylor, estão fundamentados na sua obra “Princípios da administração 

científica” (1987). 

Diante desse cenário, buscando solução para essa situação deflagrada, Taylor 

(1987) refletiu sobre o papel da administração, a partir de seu entendimento de que 

haveria a necessidade de desenvolver um alto nível de padrão profissional e capacitar 

trabalhadores visando sua manutenção nas fábricas. E, ainda, considerando o processo 

administrativo como ciência, pensou que haveria condição de se conseguir uma 

produtividade maior dos trabalhadores. 

Nessas circunstâncias, estudou o processo administrativo sob a lógica do 

trabalho realizado pelos operários, denominado de uma análise “de baixo para cima”, 

considerando as atividades desenvolvidas pelos trabalhadores no “chão da fábrica” e 

por meio disso (com foco na tarefa) analisou as condições que levariam ao alcance dos 

resultados pretendidos pela organização.  

Lançou mão de métodos científicos para melhor entender essa realidade e 

aplicando-os aos problemas da administração, tinha pretensões de contribuir com o 

incremento dos processos industriais com maior eficiência. Para isso utilizou-se da 

observação sobre as práticas profissionais dos trabalhadores e realizava medições sobre 

o tempo que cada tarefa levava para ser realizada e a quantidade de produtos fabricados 

por cada operário. Sua intenção, com isso, era suprimir desperdícios e perdas no 

processo produtivo ao mesmo tempo em que pudesse aumentar a produtividade. 

Implantou diretrizes na gestão com base em princípios científicos focados na 

relação com os trabalhadores. Alterou o tratamento com os operários. Ordens e 

instruções não são discutidas, o bom operário deve cumpri-las. A condição essencial para 

que essa dinâmica de gestão ocorresse era a boa preparação dos gerentes. Nesse 

sentido, para Taylor (1987), atividades bem planejadas, informadas aos operários 

acompanhadas do tempo em que devem ser finalizadas, aumentariam a produção. 
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Dentre os seus princípios, dá destaque aos quatro princípios fundamentais da 

administração científica. São eles: (1) “Substituição do critério individual do operário 

por uma ciência”, podendo-se interpretar como o princípio do planejamento, por 

meio do qual propõe-se a substituição do critério individual do operário, da 

improvisação e do empirismo por métodos planejados e testados; (2) “Seleção e 

aperfeiçoamento científico do trabalhador, que é estudado, instruído, treinado e, 

pode-se dizer, experimentado, em vez de escolher ele os processos e aperfeiçoar-se 

por acaso”, acatado como o princípio da preparação dos trabalhadores que trata da 

seleção cientifica de trabalhadores de acordo com suas aptidões, transformando-os 

em melhores trabalhadores e mais produtivos num ambiente apropriado e com a 

distribuição física racional de máquinas e equipamentos, considerando seus estudos 

sobre a realização das tarefas, tempos e movimentos e a Lei da fadiga, por exemplo; 

(3) “Cooperação íntima da administração com os trabalhadores, de modo que façam 

juntos o trabalho, de acordo com as leis científicas desenvolvidas, em lugar de 

deixar a solução de cada problema, individualmente, a critério do operário”, admitido 

como o princípio da execução, recomendando que as atividades profissionais devem 

ser atribuídas acompanhadas das respectivas responsabilidades visando o 

desempenho disciplinado do trabalhador; e (4) “Em lugar do antigo esforço 

individual, e com a divisão equânime, entre a direção e os trabalhadores, das partes 

da cada tarefa diária, a administração encarrega-se das atribuições para as quais 

está mais bem aparelhada e os operários das restantes”, nesse caso aceito como o 

princípio do controle que permite acompanhar o desempenho do operário segundo o 

método específico de cada tarefa prevista na produção (TAYLOR, 1987, p.84). 

Pensando na melhor forma de realizar as tarefas nas fábricas, Taylor passou a 

estudar os processos de produção como o estudo do tempo e movimento que media 

os deslocamentos dos trabalhadores durante a realização de uma tarefa e o tempo 

que levava para finalizá-la. Escreveu sobre as correias das engrenagens como 

possibilidade de aumentar a velocidade na linha de produção, versou sobre a gestão 

por eficiência, introduziu o prêmio por peça produzida, criou a padronização e a 

especialização, por meio da qual um operário encarregava-se da execução de uma 

mesma tarefa e com isso aumentava a produção, dentre dezenas de outros estudos. 
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Isso marcou a ideia de racionalização do trabalho. Dessa forma, tem-se a 

organização racional do trabalho, que na época voltava-se para a eficiência, uso 

otimizado do tempo para realizar as tarefas profissionais, cumprimento das ordens 

superiores e como resultado a obtenção do aumento da produtividade. 

Dejours se propôs a responder à indagação “como fazem os trabalhadores 

para resistir aos ataques ao seu funcionamento psíquico provocados pelo seu 

trabalho?” De acordo com Ferreira (1992), com esse intento, amplia-se notadamente 

o próprio objeto de estudo da psicopatologia do trabalho. Essa empreitada não foi 

somente investigar as doenças mentais descompensadas, ou os trabalhadores por 

elas afetados, mas, sim os trabalhadores, a população real e “normal” que exercem 

suas atividades profissionais nas fábricas, nas usinas, nos escritórios e é submetida 

a pressões do dia a dia. “O objeto de estudo passa a ser, não a loucura, mas o 

sofrimento no trabalho, ‘um estado compatível com a normalidade mas que implica 

numa série de mecanismos de regulação’” (FERREIRA, 1992, p.9, grifos da autora). 

Para Dejours, "o sofrimento é inevitável e ubíquo [ocorre em todos os 

lugares]. Ele tem raízes na história singular de todo sujeito, sem exceção. Ele 

repercute no teatro do trabalho ao entrar numa relação, cuja complexidade já vimos, 

com a organização do trabalho" (DEJOURS; ABDOUCHELI; JAYET, 2007, p. 137).  

Segundo Ferreira (1992, p.10),  

Ele [Dejours] esclarece que entende por organização do trabalho não 

apenas a divisão do trabalho, isto é, a divisão de tarefas entre os 

operadores, os ritmos impostos e os modos operatórios prescritos mas 

também, e sobretudo, a divisão dos homens para garantir esta divisão 

de tarefas, representada pelas hierarquias, as repartições de 

responsabilidade e os sistemas de controle. 

 

Continua afirmando que quando a organização do trabalho se conflita com o 

funcionamento psíquico dos homens, “quando estão bloqueadas todas as possibilidades 

de adaptação entre a organização do trabalho e o desejo dos sujeitos”, surge aí um 

sofrimento patogênico. Mas, em se tratando de um processo dinâmico, os sujeitos criam 

estratégias defensivas para se proteger (FERREIRA, 1992, p. 10, grifos da autora).  
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Nessa ambiência, têm-se dois tipos de sofrimento: o patogênico e o criador. 

Para esse autor, o sofrimento patogênico origina-se diante do esgotamento das 

condições defensivas do trabalhador. Traduz-se num sentimento de que os últimos 

recursos defensivos que lhe restam não foram compensados e isso contribui com o 

seu desequilíbrio psíquico, tendo como consequência uma gradativa ou violenta 

descompensação mental ou psicossomática e também o adoecimento (DEJOURS et 

al. 2007, p.137). Nesse contexto, diante das pressões por produtividade direcionadas 

ao professor-pesquisador, por exemplo, isso vai determinar, segundo a ideia desse 

autor, o impedimento da energia pulsional15, que se acumula no seu sistema psíquico, 

desencadeando desprazer e tensões (DEJOURS et al. 2007, p.29). 

Com relação ao sofrimento criador, sua ocorrência está condicionada ao 

comportamento do trabalhador em desenvolver soluções efetivas de recuperação de 

suas condições saudáveis. Isso pode aumentar sua percepção de autoestima e 

reconhecimento de suas capacidades de resolver os problemas, fazendo com que se 

lance à inovação, descobrindo soluções originais para os problemas que se estabelecem 

em seu trabalho. Essa prática, fruto da sua criatividade ou da criatividade de seus colegas 

de trabalho, vai orientar o emprego de situações que tendem a transformar o sofrimento 

psíquico. O sofrimento quando transformado em criatividade contribui beneficiando a 

identidade e torna o indivíduo mais resistente quanto à desestabilização psíquica e 

somática. Assim, “o trabalho funciona como mediador da desestabilização e da 

fragilidade da saúde” (DEJOUR et al., 2007, p.137). 

E nessa perspectiva, já concebendo que os professores-pesquisadores possam 

utilizar os mecanismos desencadeados pelo sofrimento criativo, quem sabe seja possível 

desenvolver alguma lógica alternativa que esteja sendo desenvolvida por esses 

profissionais visando contornar as causas de seu sofrimento e recuperando suas 

condições físicas, emocionais e, numa situação mais grave, a sua saúde psíquica. 

                                                           
15 Dejours vale-se do conceito freudiano para se referir a um tipo de energia, de natureza interna, por meio da 

qual o indivíduo recebe um impulso que orienta o seu comportamento, que o motiva a seguir adiante. Quanto 

a isso, Dejours; Abdoucheli; Jayet (2007) afirma que quando não mais se consegue o rearranjo da 

organização do trabalho e com isso a relação do trabalhador com a organização do trabalho é interrompida, 

desencadeia-se o sofrimento. Ou seja, a energia pulsional que não se descarrega por meio das atividades 

laborais vai se avolumando no aparelho psíquico, levando a um sentimento de desprazer e tensão. 
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Reafirmando Dejours et al. (2007), a prática do trabalho por meio das 

permanentes e, na perspectiva organizacional, necessárias exigências relacionadas às 

atividades do trabalhador, desencadeiam sofrimento. O sentimento de um possível fracasso 

diante dessas exigências, no caso do professor-pesquisador, por não contemplar as 

expectativas sobre seu desempenho acadêmico, vai contribuindo com isso.  

Mas, segundo esses autores, é possível modificar essa realidade de sofrimento. 

Trata-se do reconhecimento do outro em relação ao trabalho realizado. Esse poder de 

transformação se estabelece na relação direta de que o esforço do trabalhador, ao 

realizar da melhor forma possível suas atribuições, carece de reconhecimento 

(DEJOURS ET AL., 2007).  

Avila e Barcelos (2012), escrevendo sobre “Trabalho, Reconhecimento e Saúde 

Mental” segundo as ideias de Dejours, afirmam que quando não se percebe o 

reconhecimento ou quando ele é negado pelos pares, isso pode se transformar num 

grande sofrimento para o trabalhador, prejudicando a sua saúde mental. O grau de 

sofrimento depende de como se dá ou não o reconhecimento. Para esses autores, 

diante do reconhecimento recebido por algo realizado reconhece-se também as 

angústias, dúvidas, desmotivações que se manifestaram durante a sua realização.  

Uma vez havendo o reconhecimento, pode-se perceber que o sofrimento valeu à 

pena. E que, citando Dejours (1998, p.34), “isso se traduz afetivamente por um 

sentimento de alívio, de prazer, às vezes de ‘leveza d’alma’ ou até de ‘elevação’. O 

trabalho se inscreve então na dinâmica da realização do ego”. 

Para essas autoras, um indivíduo que não recebe reconhecimento por seu 

trabalho, da mesma forma é impedido de obter sentido na sua relação com ele e 

nesse caso somente ocorre sofrimento. E que, segundo Dejours et al., a falta de 

reconhecimento conduz ao “sofrimento absurdo, que não gera senão sofrimento, num 

círculo vicioso e dentro em breve desestruturante, capaz de desestabilizar a 

identidade e a personalidade e de levar à doença mental”. Considerando que o 

reconhecimento raramente é concedido satisfatoriamente, o sofrimento no trabalho 

pode conduzir a diversos distúrbios psicopatológicos (DEJOURS, 1998, p.35).  
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De acordo, ainda, com Avila e Barcelos (2012) o reconhecimento não é recebido 

a priori, é necessário ser conquistado a cada procedimento executado, para, nesse 

contexto, o trabalho e as condições que se estabelecem realizarem a mediação 

pertinente, possibilitando, com isso, que a energia pulsional tenha condições, por 

intermédio da sublimação, de ser direcionada para o prazer. E se valendo outra vez de 

Dejours (2008, p.207): “a sublimação é um processo notável, que permite transformar 

sofrimento em prazer, a partir de algumas modalidades e pela interferência de 

mediações que opõem claramente o sofrimento ao masoquismo”.  

O fato de o professor-pesquisador não ter tido a aceitação para publicação de 

seu artigo num periódico bem classificado pelo Sistema Qualis e a seguir obter 

publicação em outro de classificação inferior ou mesmo não conseguir publicá-lo, 

consequentemente recebendo menor pontuação na avaliação da sua produção 

intelectual, é um exemplo de ausência de reconhecimento de sua capacidade 

produtiva, comprometimento com o trabalho acadêmico e com a elevação qualitativa 

do programa de pós-graduação ao qual está credenciado. 

As circunstâncias que levaram a não aceitação da produção intelectual não 

foram consideradas. Essa objetividade caracterizada pelo cumprimento do critério tal 

qual o texto lhe descreve, quem sabe pode estar retirando do produtor o seu potencial 

desejo de produzir mais e com mais qualidade, contribuindo, assim, com o incremento 

de conhecimentos em sua área de estudos? Resta-lhe, por vontade própria ou por 

imposição do programa, esperar pelo seu descredenciamento, por não mais sentir-se 

motivado a fazer parte dessa maquinaria de poder, que, muitas vezes, deixa de 

reconhecer o seu trabalho por injustiças de natureza subjetiva. 

Há, também, outras formas de reconhecimento no campo científico, no âmbito 

do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão e da administração universitária que 

podem afetar sobremaneira o trabalhador intelectual, já que o campo científico 

caracteriza-se sobretudo:  
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Enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas 

(em lutas anteriores), é o lugar, o espaço do jogo de uma luta 

concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o 

monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, 

como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o 

monopólio da competência científica, compreendida enquanto 

capacidade de falar e agir legitimamente (isto é, de maneira 

autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um 

agente determinado (BOURDIEU, 1983, p. 122;123, grifos nossos). 

Assim, um ambiente extremamente competitivo, alimentado em grande medida 

pelas políticas de avaliação, o professor-pesquisador que não é reconhecido pelos seus 

“pares-concorrentes” poderá ser visto, ou poderá se sentir, como um estigmatizado. 

O sociólogo Erving Goffman, em sua obra Estigma – Notas sobre a Manipulação 

da Identidade Deteriorada, em original datada de 1891, lançada em 1963 e chegando 

ao Brasil somente em 1988, e tendo sua versão digitalizada em 2004 (objeto da nossa 

consulta), estabelece a relação social de indivíduos estigmatizados no ambiente 

caracterizado, pelo autor, como normal. Procura investigar os problemas sociais 

decorrentes da dificuldade de aceitação dos indivíduos, no curso de suas interações 

cotidianas e o desempenho dos papéis sociais, a partir da perspectiva analítica do 

estigma e de sua manipulação. Um ponto considerado crucial para o entendimento do 

estigma é a diferença que o autor descreve a respeito da identidade do indivíduo: a 

identidade social virtual e a identidade social real. 

Diariamente, no convívio social, são identificados meios de categorizar as 

pessoas pelos quais é utilizada uma quantidade de atributos interpretados como 

comuns e naturais aos integrantes de cada uma dessas categorias. “Os ambientes 

sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem 

neles encontradas”. No cotidiano das relações sociais em determinados ambientes é 

possível o relacionamento com “outras pessoas” previsto sem a devida atenção ou 

desprovido de reflexão particular. Nessas condições, uma pessoa estranha ao ser 

apresentada à outra pessoa, a primeira impressão que alcança essa segunda 

pessoa lhe permite fazer uma previsão sobre a categoria da outra pessoa e, 

também, de seus atributos. Melhor dizendo, a segunda pessoa configura a 

identidade social da primeira, considerando que nesse processo incluem-se atributos 

como honestidade e atributos estruturais como a sua ocupação. Dessa forma, essas 
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pré-concepções são transformadas em expectativas normativas e em exigências 

apresentadas de modo rigoroso (GOFFMAN, 2004, p.5).   

Levando-se em conta apenas as características, deixamos de considerar que 

fazemos essas exigências ou o que elas podem significar, até refletirmos sobre o 

quanto essas exigências são contempladas. Diante disso, é provável que 

percebamos que o tempo todo estamos afirmando a respeito do que esse estranho 

deveria ser. Logo, essas exigências deveriam ser feitas de maneira mais realística e, 

assim, o caráter que atribuímos ao estranho deveria tratar-se de uma identidade 

social virtual, ou seja, uma identidade social possível. Nesse contexto, a categoria e 

os atributos que verdadeiramente o estranho viesse a comprovar configurariam a 

sua identidade social real (GOFFMAN, 2004). 

Isso quer dizer que a identidade social virtual está relacionada às expectativas 

que fazemos sobre as características que desejamos encontrar numa pessoa quando 

com ela nos relacionamos, enquanto a identidade social real é resultado da 

identificação das características verdadeiras evidenciadas nessa pessoa. 

Interpretações diferentes e prejudiciais sobre essas identidades acarretam o estigma.   

Diante do estranho é possível emergir evidências de que ele possui um 

atributo a torná-lo diferente de outros, presentes numa categoria em que fosse 

interpretado como um indivíduo mau, perigoso ou fraco. Deixa de ser considerado 

como uma pessoa comum e total, tornando-se uma pessoa “estragada” e diminuída. 

Essa característica é um estigma, principalmente pelo seu efeito de descrédito, 

podendo ser considerado um defeito, fraqueza ou desvantagem, e que se constitui 

num contraste específico entre a identidade social virtual e a identidade social real. 

Há, portanto, outras discrepâncias entre essas identidades. Por exemplo, quando 

reclassificamos uma pessoa anteriormente situada numa categoria socialmente 

prevista, realinhando-a em outra diferente, mas igualmente prevista, levando a uma 

modificação positiva de nossa avaliação. Nesse caso nem todos atributos 

condenáveis estão sendo analisados, mas apenas os incompatíveis com o 

estereótipo que desenhamos para um certo perfil de indivíduo (GOFFMAN, 2004). 
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O autor descreve três tipos de estigma nitidamente diferentes: (1) abominações 

de corpo, como as deformações físicas; (2) as culpas de caráter individual; e (3) tribais 

de raça, status de classe, nação e religião. Nessa tipologia de estigma, encontram-se 

as mesmas características sociológicas: “um indivíduo que poderia ter sido facilmente 

recebido na relação social quotidiana possui um traço que pode-se impor a atenção e 

afastar aqueles que ele encontra, destruindo a possibilidade de atenção para outros 

atributos seus”. (GOFFMAN, 2004, p.7, grifo nosso) 

Para esse autor, o estigma é empregado quando se refere a um atributo 

extremamente depreciativo, considerado num contexto de relações e não de atributos. Isso 

porque um atributo que estigmatiza uma pessoa pode certificar a normalidade em outra, 

por não ser horroroso e tão pouco desonroso. Por exemplo, um professor-pesquisador que 

não tenha fluência em língua estrangeira não está obrigado a revelar essa sua 

característica aos seus orientandos. Da mesma forma, outros que possuem tal fluência 

podem omitir essa informação para não serem considerados, pelos mesmos orientandos, 

como incapazes de elaborar a versão estrangeira de um resumo de artigo científico. 

Os padrões que o estigmatizado incorporou da sociedade maior 
tornam-no intimamente suscetível ao que os outros veem como seu 
defeito, levando-o inevitavelmente, mesmo que em alguns poucos 
momentos, a concordar que, na verdade, ele ficou abaixo do que 
realmente deveria ser: A vergonha se torna uma possibilidade 
central, que surge quando o indivíduo percebe que um de seus 
próprios atributos é impuro e pode imaginar-se como um não-
portador dele (GOFFMAN, 2004, p. 10). 

Refletindo melhor sobre o estigma, Goffman afirma que o estigmatizado pode 

reconhecer que a sua característica distintiva é de conhecimento de todos ou se 

evidencia prontamente. Nesse caso o estigma situa-se na condição do desacreditado. 

Ou que a sua característica não é nem percebida e nem imediatamente perceptível 

por outras pessoas, agora situando-se na condição do desacreditável. O estigma 

emerge numa situação em que há uma expectativa geral de que os que estejam numa 

determinada categoria deveriam cumprir a norma ao invés de apenas apoiá-la. 

Redizendo, o estigma desvaloriza o indivíduo, tocando-o internamente de forma 

tão significativa, que ele chega a se sentir um ser diferente da raça humana, inferior 

aos considerados normais.  Na condição de desacreditado, o estigmatizado tende a 
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sofrer com sentimentos de natureza depressiva como ansiedade, pudor, medo, 

menosprezo. Independentemente de reconhecer o seu estigma, é preciso saber lidar 

com as emoções diárias decorrentes do tensionamento das relações com as outras 

pessoas consideradas normais. Na condição de desacreditável, é mais difícil para o 

estigmatizado esconder o seu estigma. Há uma luta para não permitir que as pessoas 

o descubram. Comporta-se de maneira atenta controlando os riscos iminentes de sua 

descoberta, tendo em vista a possibilidade de divulgação de seu estigma por aqueles 

que sabem da sua existência. Trata-se, segundo Goffman, de encobrimento. 

Os estigmatizados, sejam os da condição de desacreditado ou os da condição de 

desacreditável, convivem com os normais de uma maneira que o estigma seja encarado 

como algo que não os atinge mais, a relação sofre uma normalização. No momento do 

estabelecimento do estigma, estigmatizados e normais podem sofrer com isso. Ao longo do 

tempo, no convívio entre eles, o estigma vai sendo encarado como algo comum, e normais 

e estigmatizados vão superando as diferenças e a situação torna-se acomodada. 

É possível que alguém não consiga viver com aquilo que lhe foi exigido e, 

mesmo assim, permanecer relativamente indiferente ao seu fracasso, afastado por 

sua alienação e protegido por crenças de identidade própria, sinta-se absolutamente 

normal e entendendo que as outras pessoas não são suficientemente humanas. Esse 

indivíduo possui um estigma mas isso não o afeta. O estigmatizado parece possuir 

crenças idênticas sobre a identidade das pessoas em geral (GOFFMAN, 2004). 

Além da normalização, Goffman também se refere à organização dos 

estigmatizados, quando esses se veem diante da evidência de seu estigma e ao 

admitir-se numa condição diferente frente aos demais indivíduos. Por essa condição 

sentem uma dificuldade inicial de convivência na sociedade mas, ao lidar com os 

seus iguais e por essa identificação social com outros estigmatizados, sentem-se 

como grupo e tomam atitudes de se defenderem uns aos outros.  

No contraste entre a identidade social virtual e a identidade social real, o 

professor-pesquisador pode estar na condição de estigmatizado desacreditado, por 

não contemplar 100% os critérios de produtividade que lhe são impostos e nessa 

situação fica configurado o estado de sofrimento criativo, que permanentemente lhe 
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exige a busca por estratégias para combater esse sofrimento e normalizar sua 

condição de estigmatizado perante seus pares alcançando, assim, uma realidade 

psicológica suportável e recuperando sua saúde.  

2.3- Políticas públicas – trajetória do campo e metodologias de estudo 

Parece, ainda, haver acentuado interesse de pesquisadores em estudar 

políticas públicas, principalmente na pós-graduação. Uma das pistas que se tem a 

respeito dessa preferência refere-se à novidade que o tema traz à realidade 

acadêmica, sendo um dos mais recentes campos de estudo, iniciando-se a partir da 

década de 1980. Segundo Celina Souza, pesquisadora militante na área há mais de 

três décadas, com estudos publicados no Brasil e no exterior, ao se posicionar sobre 

o estado do campo de estudos de políticas públicas, afirma não existir dúvidas a 

respeito do crescimento da área na pesquisa acadêmica no Brasil. Acrescenta que:  

Várias áreas do conhecimento, e não só a ciência política, vêm 
realizando pesquisas sobre o que o governo faz, ou deixa de fazer. 
Portanto, a academia, juntamente com órgãos governamentais e 
centros de pesquisa, estes últimos com tradição mais antiga na área, 
têm ampliado sua presença nos estudos e pesquisas sobre políticas 
públicas. Vários departamentos de ciência política também têm 
contribuído para o crescimento e a legitimação da área com criação 
de cadeiras em políticas (SOUZA, 2003a, p.15). 

Essa autora em, pelo menos, duas de suas publicações evidenciando o 

crescimento do campo, descreve o início das pesquisas realizadas sobre as políticas 

públicas no Brasil, identifica sua natureza, expõe sua posição crítica acerca das 

intenções que as conduziram, reporta-se à trajetória do campo descrevendo temas 

recorrentes dos primeiros trabalhos e seu crescimento em qualidade e em volume, 

expressa-se a respeito da maturidade, já identificada, da produção científica sobre 

esse tema, identifica problemas e possibilidades de avanços nesse campo de estudo, 

situa proximidade da área com os órgãos governamentais, sugere o emprego de 

teorias e tipologias aos próximos estudos, e destaca as questões temáticas e de 

pesquisa, num período de um pouco mais de duas décadas (de 1980 até 2003). 

O campo se desenvolve naturalmente, ao longo do tempo, e ganha novas 

perspectivas metodológicas com a introdução do referencial analítico ciclo de 
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políticas proposto por Ball e Bowe a partir de 1992, cujos trabalhos foram, também, 

divulgados no Brasil por Jeferson Mainardes. A partir do emprego dessa 

metodologia de análise outras propostas teórico-metodológicas vão sendo 

incorporadas aos estudos, buscando-se solidez e coerência às análises realizadas. 

Em 2000, trazendo dados que também fornecem noção sobre o 

desenvolvimento do campo de estudo, Klaus Frey discute conceitos básicos 

empregados, ainda na primeira metade dos anos 1990, na análise de políticas 

públicas, destacando os benefícios das abordagens do “neoinstitucionalimo” e da 

“análise de estilos políticos”.  

As pesquisadoras Anuska Andreia de Sousa Silva e Ciclene Alves da Silva, 

em duas outras publicações, em 2014 e 2015, contribuíram com essa noção sobre a 

consolidação do campo, por meio da identificação de estudos que passaram a 

utilizar articulações teóricas às análises das políticas públicas com o emprego do 

ciclo de políticas, definindo, assim, a modalidade epistemetodologia. 

Essas publicações possibilitaram admitir um processo de consolidação do 

campo de estudos e pesquisas sobre políticas públicas no Brasil, evidenciando uma 

trajetória de amadurecimento científico de pesquisadores e a produção de análises 

mais fundamentadas a oferecer resultados mais aprofundados e convincentes. 

Nesse contexto, busca-se aqui evidenciar noções sobre o que pode ser aceito 

como uma das trajetórias que caracterizaram e consolidaram o campo de estudo em 

políticas públicas no Brasil, como também descrever a realidade de sugestões e 

emprego de metodologias analíticas que serviram e servem como elementos dessa 

consolidação, segundo essa trajetória.  

2.3.1- Da incipiência à instituição do campo e o neoinstitucionalismo 

Com base no levantamento realizado por Melo (1999), que traçou a trajetória 

dos estudos e temas mais recorrentes na área de políticas públicas, a partir da 

década de 1980, Souza (2003a) assegura que houve crescimento em qualidade e em 

volume com a devida maturidade da produção científica. Naquela época já identificava 
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uma escassa acumulação do conhecimento na área, como também percebia a 

necessidade de se buscar um programa de pesquisa envolvendo a comunidade de 

pesquisadores e não uma acumulação linear do conhecimento. Alertava que havia 

pouco debate sobre o que os pesquisadores estavam produzindo. 

Por outro lado, apontava avanços por meio dos fóruns específicos sobre 

políticas públicas em espaços acadêmicos como a ANPOCS (Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais) e a ABCP (Associação 

Brasileira de Ciências Políticas), bem como a informatização de periódicos nacionais 

(Portal scielo) e internacionais (Portal de periódicos da CAPES). Também acusava 

uma abundância de estudos setoriais, empíricos, com expansão horizontal, sem 

fortalecimento vertical da produção, porque focalizavam aspectos determinados de 

uma política pública; análises que identificavam o problema que iriam ou não se 

transformar em política; que transitavam por várias áreas e não apenas pela ciência 

política; e que a disciplina Ciência Política girava mais em torno de áreas temáticas 

do que de grupos de pesquisa. 

A ideia que se tem é que as pesquisas encontravam-se desarticuladas e 

distantes de se configurarem espaços específicos de investigações que lidassem com 

o devido e necessário interesse em analisar situações que promovessem adequado 

aprofundamento que, dessa forma, trouxesse à tona interpretações que 

desencadeassem discussões significativas a fortalecer essa área de estudos. 

Posicionando-se, ainda mais, de maneira crítica, evidenciou a proximidade da 

área com os órgãos governamentais. Havia a geração de trabalhos normativos e 

prescritivos, e a possibilidade de que esses órgãos pautassem a agenda de 

pesquisa, por serem órgãos do governo que financiavam pesquisas e, também, 

organismos multilaterais, por exemplo. A perspectiva era a de fortalecimento da área 

nos organismos de financiamento de pesquisa acadêmica, nacionais e estrangeiros. 

Segundo Souza (2003a), a proximidade desses órgãos pautavam as 

pesquisas com temas de interesse particular com estudos sobre o mesmo tema, 

sem perspectiva acadêmica, que pouco dialogavam entre si e que prejudicavam a 

acumulação do conhecimento. Para ela, com a redemocratização e o novo desenho 
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da gestão das políticas sociais proliferaram trabalhos sobre as políticas públicas 

adotadas por governos locais como por exemplo formas de participação popular na 

gestão das políticas públicas e sobre conselhos comunitários. Os temas de pesquisa 

pareciam indicar um excesso de trabalhos acerca de temas específicos. 

Identificou grande lacuna sobre temas importantes que não aportaram na 

agenda de pesquisa em políticas públicas. A respeito da burocracia, por exemplo, como 

segmento que implementa as políticas públicas, havia poucos trabalhos vis-à-vis para o 

melhor conhecimento do que acontece quando a política é implementada. Já sugeria 

que a superação sobre isso viria por meio de um papel mais direto dos orientadores de 

pesquisa, acreditando que a chave para o avanço na questão dos temas de pesquisa, 

do conhecimento cumulativo e da formação de grupos de pesquisa poderia estar mais 

nos orientadores que nos mestrandos e doutorandos. 

Nesse sentido, era preciso superar a primeira geração de estudos nessa área 

porque achava-se concentrada nos fracassos, pouco preocupada com as questões 

políticas e fortemente assentada no pressuposto de que a formulação e a 

implementação de políticas públicas eram processos exclusivamente racionais e 

lineares, desvinculados dos processos políticos. Concluía que esse tipo de análise 

estava pela tentativa de se separar o mundo do governo e da administração pública do 

mundo da política. Indicava que era preciso avançar para a segunda geração, pela 

necessidade de desenvolver tipologias analíticas, identificar as variáveis que causam 

impactos nos resultados das políticas públicas, ir além das análises de sucessos ou 

fracassos das políticas públicas para um estágio de melhor entendimento dos seus 

resultados, e se já estivesse nesse estágio, era preciso avançar ainda mais com 

literatura específica sobre políticas públicas e construir tipologias [analíticas]. 

Na perspectiva da segunda geração de estudos, a autora recomendava a 

análise bottom-up (LIPSKY, 1980). Considerava que as análises concentravam-se 

nos decisores de uma política, usando-se modelos top-down de análise.  

Vale aqui esclarecer que o modelo de análise top-down parte do decisor da 

política, e como num efeito cascata, o pesquisador vai analisando os 

desdobramentos e efeitos até alcançar aqueles que vão sofrer o impacto direto da 
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política, ou seja, de cima para baixo.  No modelo bottom-up, a análise ocorre em 

sentido contrário, de baixo para cima.  

O modelo bottom-up compreende três premissas: (1) analisar a política pública 

pela ação dos seus implementadores, em oposição à concentração de estudos acerca 

de governos, decisores e atores que se encontram na esfera “central”; (2) concentrar a 

análise na natureza do problema que a política pública busca responder; e (3) 

descrever e analisar as redes de implementação. Apesar dos modelos bottom-up serem 

criticados por sua capacidade explicativa, eles não ignoram a complexidade de uma 

política. Por isso precisam ser mais testados entre nós. Alerta que nesse caso, ao 

assumir a complexidade da política pública como algo a ser explicado, em especial a 

sua implementação, esse tipo de pesquisa tem dificuldades para conviver com a busca 

recorrente do mainstream 16das Ciências Sociais, qual seja, o de fixar na simplicidade 

analítica e na elegância dos modelos explicativos (SOUZA, 2003a, p.17). 

Com relação às teorias e tipologias utilizadas nos estudos analisados, houve 

avanços do ponto de vista teórico-metodológico, segundo essa autora. Entretanto, 

ainda havia uso excessivo de narrativas pouco pautadas por modelos ou tipologias de 

políticas públicas, com pouca utilização de teorias próximas do objeto de análise, o que 

mantinha uma leveza metodológica exagerada. Mas, já existiam trabalhos que 

superavam essas limitações. Para a autora, com a aceitação da literatura 

neoinstitucionalista,17 as possibilidades para que a área adquira maior rigor teórico-

metodológico são maiores na atualidade, em 2003, do que em um passado recente. 

Abre-se aqui parênteses para uma breve noção das especificidades do 

neoinstitucionalismo e de seu contexto conceitual, de acordo com Codato (2009), ao 

descrever classificações a ele relacionadas. Na ideia de neoinstitucionalismo 

                                                           
16 Mainstream é aqui interpretado como o pensamento da maioria. Uma corrente infuenciadora. 

Significa uma tendência, há uma inclinação em concordar, admiti-la ou usá-la. Pode tratar-se de uma 

ideia ou uma moda geral predominante. 

17 Neoinstitucionalismo é concebido como uma teoria que tem foco na ideia de autonomia relativa das 

instituições políticas, nas suas condições de ineficiência na história e na sua importância como ação 
simbólica para a compreensão da política (MARCH; OLSEN, 2008). 
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“clássico” ou sociológico, as instituições podem ser normas e valores, sistemas 

simbólicos, esquemas cognitivos, modelos morais, que estipulam o funcionamento 

de organizações e determinam o comportamento individual por meio de uma série 

de categorias de percepção que guiam a prática social dos agentes, determinam 

inteiramente suas preferências, interesses, objetivos. 

Segundo esse autor, considerando o Institucionalismo da escolha racional, as 

instituições podem ser sistemas de regras e incentivos (procedimentos) a partir dos 

quais indivíduos, sempre com base em cálculos estratégicos a respeito de suas 

conveniências, definem preferências e tentam maximizar seus interesses. A respeito 

do neoinstitucionalismo histórico, as instituições designam simplesmente instituições 

formais (ou “organizações”), como as instituições políticas, incluindo procedimentos 

burocráticos, estruturas governamentais, aparelhos estatais, normas constitucionais. 

Uma vez constituídas, elas têm impacto decisivo sobre o comportamento dos 

agentes do sistema político (legisladores, eleitorado, grupos de interesse), 

determinando resultados políticos. 

De acordo com Souza (2003a), era preciso ter cuidado, naquela época, com a 

literatura neoinstitucionalista por ser um aporte teórico ainda em processo de 

construção. Com destaque: a escolha racional e o institucionalismo histórico. Para ela, a 

análise de políticas públicas é estudar o governo em ação. Nem sempre os pressupostos 

neo-institucionalistas se adaptam à sua análise. A articulação entre a análise das 

políticas públicas e o papel das instituições, ou das regras do jogo, nem sempre é 

muito clara. Estudos sobre a definição da agenda setting18 podem ser muito 

promissores para a compreensão das políticas públicas, assim como modelos 

construídos com base na teoria das elites, como o das redes sociais. 

Também se posicionando sobre o neoinstitucionalismo, Frey (2000) afirma que se 

houver foco na análise de sistemas políticos instáveis por conta de se encontrarem em 

processo de transformação situados no contexto de instituições não consolidadas, a 

exemplo de países da América Latina, isso vai fortalecer a tendência em se explicar o 

                                                           
18 A agenda Setting trata-se de uma ideia fundamentada de que é a mídia quem sugere os temas que 

alimentam as discussões dos consumidores de notícias (McCOMBS; SHAW, 1972). 
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sucesso ou fracasso das políticas implementadas com base nas condições de 

estabilidade ou de fragilidade das instituições. Dessa forma, alimenta a postura de se 

admitir que tendo por referencial um “desenho institucional” caracterizado por “políticas 

estruturadoras de sistema”, haveria de “pôr ordem no caos”, considerando os sistemas 

político-administrativos nos países em processo de desenvolvimento.  

Para esse autor, há abordagens teórico-institucionais que destacam o papel 

estabilizador de instituições junto aos sistemas político-administrativos. Isso porque as 

teorias institucionais dão significado estratégico e atribuem função relacional, regulatória e 

cultural às instituições, pelo fato de que elas “ordenam as redes de relações sociais, 

regulam a distribuição de gratificações e posições sociais pela definição de metas e da 

determinação e destinação de recursos, e, finalmente, sendo elas intermediadas por 

valores, representam a índole espiritual da sociedade como um todo”. Considerar que as 

instituições são positivas por garantirem a estabilidade de sistemas (o que no caso de 

Schelsky assume até um caráter de um modelo geral de progresso), segundo seu 

entendimento, é uma posição que precisa ser revista e relativizada (FREY, 2000, p. 231). 

Citando Waschkuhn (1994) e O’Donnell (1991), considera importante lembrar 

que as instituições viabilizam a satisfação de necessidades humanas e a estruturação 

de interações sociais, e também “determinam posições de poder, eliminam possibilidades 

de ação, abrem chances sociais de liberdade e erguem barreiras para a liberdade 

individual” (WASCHKUHN, 1994, p. 188). E que “a institucionalização implica custos 

graves, porque não representa somente a exclusão de muitas vozes, mas também o 

pesadelo da burocratização e das contrariedades que essa acarreta consigo” 

(O’DONNELL, 1991, p. 30). 

Interpretando Prittwitz, afirma que instituições não podem ser entendidas 

apenas como um reflexo de necessidades individuais ou sociais. As instituições 

políticas caracterizam-se por uma padronização regularizada de interação, 

conhecida, praticada, geralmente reconhecida e admitida pelos integrantes da 

sociedade, o que não quer dizer que seja por eles aprovados. São, portanto, produto 

de processos políticos de negociação antecedentes, que reproduzem as relações de 

poder existentes com importantes desdobramentos no processo político e em seus 
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resultados materiais (PRITTWITZ, 1994, p. 239). É categórico quando diz ser a partir 

daí que o neoinstitucionalismo vai tematizar os pressupostos político-institucionais 

dos processos de decisão política. 

Esclarece que o neo-institucionalismo, levando-se em conta as intenções de 

Parsons ou Luhmann com a teoria dos sistemas, não vai instituir uma “macroteoria de 

instituições políticas”. Vai, então, destacar tão somente a relevância do fator institucional 

para a explicação de ocorrências políticas concretas. O neoinstitucionalismo aponta 

para as limitações de racionalidade do processo de decisão como resultado da 

ausência ou excesso de informações e dá destaque aos dispositivos gerais e às 

compreensões essenciais em cada sociedade influenciando de forma contundente as 

compreensões e ações dos indivíduos. Na fala desse autor, parece importante 

acentuar, baseando-se em March; Olson (1995), que a concepção institucional é obtida 

pelas ideias que se pode ter sobre as identidades e concepções do comportamento 

adequado, em lugar de uma perspectiva de troca que se estabeleça por meio de ideias 

que desencadeiem acordos que contemplem interesses comuns entre atores políticos. 

Para Frey, os atores políticos e sociais, além terem sua atuação voltada para 

seus interesses pessoais, simultaneamente valem-se de suas identidades como 

cidadãos, o que influencia suas decisões políticas. “Regras, deveres, direitos e 

papéis institucionalizados influenciam o ator político nas suas decisões e na sua 

busca por estratégias ‘apropriadas’” (FREY, 2000, p. 233, apud MARCH; OLSEN, 1994). 

De acordo com Frey, para Nabmacher o neoinstitucionalismo tem como 

premissa “que as possibilidades da escolha estratégica são determinadas de forma 

decisiva pelas estruturas político-institucionais, inclusive a capacidade dos atores 

políticos de modificar essas estruturas de acordo com suas estratégias, por 

exemplo, por meio de institucionalização, desinstitucionalização, atribuição de 

funções etc.” (NABMACHER, 1991, p. 206). E, oferece uma possibilidade de 

explicação do comportamento político e tende a contribuir com estratégias de 

configuração de políticas por meio da investigação científica. 

O neoinstitucionalismo se diferencia do institucionalismo tradicional por “não 

explica[r] tudo por meio das instituições. É possível que haja situações nas quais os 
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processos políticos são pouco consolidados e é difícil explicar os acontecimentos 

pelo fator institucional, e, se isso for possível, o resultado é condicionado só de 

forma subsidiária pelas instituições” (BEYME, 1992, p. 76). E, nesse caso, sendo 

necessário considerar as trocas constantes de regimes em nações do Terceiro 

Mundo, o que de forma restrita pode ser compreendido pelas condições 

institucionais. Para Beyme, a fundamentação explicativa do fator institucional é 

potencializada “pela consolidação do processo político e pela fragmentação das 

instituições”. Então, considerando os limites dos fatores institucionais tendo em vista 

entender a forma como se dá o funcionamento de regimes políticos, faz-se necessário 

levar em conta o estilo de comportamento político, tratando-se de “uma vertente de 

pesquisa que surgiu, de forma semelhante ao neoinstitucionalismo, como consequência 

das limitações da análise tradicional de políticas” (FREY, 2000, p. 234, grifos nosso). 

É possível, então, se afirmar que o neoinstitucionalismo serviu ao seu propósito 

nas pesquisas que se constituíram como aquelas que inauguraram as análises 

políticas e ainda se apresenta como importante referencial analítico a ser empregado 

em estudos sobre políticas públicas, pelo seu caráter explicativo em situações que se 

busquem compreensões a respeito das tomadas de decisão nas esferas públicas. 

Retornando às posições de Souza (2003a), sobre o estado do campo, nos 

estudos que analisou havia ausência de trabalhos que testassem tipologias sobre 

políticas públicas desenvolvidas nos chamados países centrais. Que essas 

tipologias foram muito pouco exploradas e não foram testadas em um universo 

diverso daquele no qual foram formuladas. Que também havia pouca clareza sobre 

quem formula as políticas públicas e como são implementadas. E, ainda, que o 

argumento “a política pública faz a política” estava sendo pouco aplicado, em 

especial do ponto de vista comparativo entre diferentes políticas. 

Diante da análise do estado do campo de estudos em políticas públicas, a 

autora concluiu que há uma tendência a utilizar rótulos às políticas públicas, 

influenciada pelos fenômenos como clientelismo, paroquialismo, patrimonialismo e 

outros tantos “ismos”. Que não há respostas empírica e teoricamente embasadas de 

como esses rótulos se manifestam e quais suas consequências para as políticas 
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públicas. A partir disso recomenda que é preciso parar de repetir o que muitos 

brasilianistas defendem sobre a forma pela qual o Estado brasileiro e suas políticas 

públicas funcionam, para que sejam investigados a fundo tais fenômenos. Que se 

deve incorporar o papel desses fenômenos nas políticas públicas à agenda de 

pesquisa. Que é preciso incrementar pesquisas comparativas sobre o desempenho 

de diferentes políticas públicas. Que é necessária uma compreensão mais 

abrangente e comparativa sobre as políticas desenvolvidas na esfera dos Estados, 

porque “os Estados dão respostas diversas às questões sociais” e pouco se sabe 

sobre questões cruciais na esfera estadual. E que, apesar dos problemas e das 

lacunas na agenda de pesquisa em políticas públicas, é positivo o saldo 

considerando que a área era ainda recente no Brasil. 

2.3.2- Análise de estilos políticos 

Klaus Frey, também contribuindo com a exposição do emprego de modelos 

analíticos no campo de estudo das políticas públicas, nos dá conta de que a crítica 

desencadeada sobre o entendimento de que na análise política tradicional os 

processos políticos fossem constituídos pelos conteúdos da política, além de não ter 

colaborado com a forte consolidação das abordagens institucionalistas, levando-se 

em conta a relevância de instituições de comprovada estabilidade para o sucesso das 

políticas públicas, também gerou uma nova possibilidade de pesquisa conhecida por 

“análise de estilos políticos”. Essa modalidade analítica com foco na maneira que se 

desenvolvia a política, simplificando, no “como” da política, levava em conta 

variáveis culturais, comportamento político e atitudes de “atores políticos singulares” 

como elementos importantes para, adequadamente, interpretar o processo político, 

que, de forma significativa, vai influenciar “na qualidade dos programas e projetos 

políticos elaborados e implementados” (FREY, 2000, p. 235). 

Destaca como importante a diferença entre padrões de política e de 

comportamento que podem ser característicos de certos atores ou podem extrapolar 

suas ações individuais. O primeiro, com relação ao comportamento de indivíduos ou 

de “atores corporativos”, de unidades administrativas singulares, de partidos ou 

associações em realidades ou situações específicas e, o segundo, padrões de 
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comportamento político tendo-se como exemplos o clientelismo, o paternalismo ou a 

corrupção. São, portanto, elementos que caracterizam certos sistemas políticos, que 

se desdobram da interação e da relação contínua entre atores e grupos de atores, 

com forte influência sobre a implementação de políticas públicas, fortalecendo 

estudos qualitativos pertinentes. 

Nesse contexto, para o autor, investigações tendem a manter foco na análise 

do estilo político que prevalece em um sistema político-administrativo, como também 

em negociação que se estabelecem na relação Governo e sociedade civil. Esses 

padrões de natureza mais geral, que se manifestam nos estilos de ação política, 

identificam condições que norteiam as ações dos “atores individuais”, que os 

reproduzem constantemente em sua realidade diariamente. 

Sociedades instáveis e em transformação, geralmente caracterizam-se por 

tensões acometendo padrões individuais de comportamento e outros que vão além do 

comportamento pessoal. As alterações dos valores sociais, interesses e objetivos de 

ação favorecem o aparecimento de atores, especialmente em tempos de cisões sociais 

e políticas, que vão contribuir com o redimensionamento dos estilos de comportamento 

político. Isso pode ser notado por meio do comportamento de certos atores cujas 

participações tendem a “institucionalizar” outros tipos de comportamento frente aos 

procedimentos e arranjos criados. Os conselhos populares, orçamento participativo e 

foros de debates são constatações dessa realidade na política municipal brasileira. A 

isso entende-se como parte do resultado da intensa participação político-social 

praticada pela sociedade em geral e pelos movimentos sociais.  (FREY, 2000, p. 236). 

Isso evidencia como as condições de estilos políticos são orientadas segundo as 

representações de valores, por meio de ideias, sentimentos, tendências e atitudes que 

prevalecem na sociedade, entendidos como “cultura política”, cuja pesquisa convencional 

vai analisá-la sob a ótica da realidade específica dos países. É possível constatar 

elementos singulares da cultura política em determinada região cultural, a princípio mais 

homogênea. Uma de suas características, por meio da pesquisa, é a comparação entre 

culturas políticas. Segundo Almond e Verba (1963), há três tipos ideais de cultura 

política, que atrelam-se às diversas etapas de modernização do desenvolvimento de 
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sociedades: na cultura “paroquial” não existe ainda uma visão política sistêmica; na 

“cultura de súditos”, a população desempenha um papel passivo e se mostra apenas 

interessada nos resultados da política; enquanto na “cultura de participação” ela 

interfere de forma ativa nos acontecimentos políticos (FREY, 2000, pp. 236; 237). 

No entendimento desse autor, a cultura política não estabelece o 

desempenho governamental e o estilo político. Se isso ocorresse, não se poderia 

entender a multiplicidade de estilos políticos nos governos estaduais ou municipais, 

que também limita as realizações materiais das políticas públicas concretas. Dessa 

forma, os estilos específicos de política sofrem interferência de diversas variáveis, 

dentre as quais “as tradições nacionais e regionais, as estruturas políticas, o grau de 

desenvolvimento econômico, as ideologias, o treinamento cívico e a própria 

experiência da prática política”. Logo, é pouco provável que a abordagem da cultura 

política consiga explicar com suficiência e de maneira conclusiva os estilos políticos. 

Por outro lado, prossegue esse autor, o debate sobre a cultura política acaba 

destacando uma quantidade de informações que não podem ser desprezadas diante 

da avaliação de estilos políticos. 

Ainda para esse autor, a pesquisa a respeito da cultura política levanta 

importantes variáveis que vão contribuir com a análise do significado da realidade 

subjetiva, ao se considerar as três dimensões da vida política, segundo Diamond (1994, 

p. 8): “o sistema político, o processo político e os ‘outputs’ das políticas setoriais e 

das decisões do sistema político”. Para Frey (2000), a preocupação com a realidade 

subjetiva ilumina a abordagem de “análise de estilos políticos”, tornando-a mais 

operacional quando da análise política. No contexto da abordagem de “análise de 

estilos políticos”, é possível compreender, segundo Nabmacher (1991, p. 192), “o 

exame de estruturas de decisão em relação a políticas setoriais, contanto que essas 

se encontrem inseridas em elementos político-estruturais formais e informais e se 

refiram a valores, regras e padrões de ação (tanto individuais como referentes à 

sociedade como um todo) que são norteadores de comportamento”. 

Ainda fundamentando-se em Nabmacher (1991, p. 190), Frey afirma ser 

possível diferenciar importantes intenções da análise de estilos políticos. 
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Inicialmente o de investigar possíveis aspectos que viabilizaram a consolidação de 

um determinado estilo de política “empiricamente observado”, levando-se a termo o 

estilo político como uma variável dependente “das estruturas sociais e econômicas, 

da composição étnica da população, das estruturas tradicionais dos sistemas 

partidário e associativo, das condições institucionais em geral e da importância 

atribuída aos subsistemas dentro do sistema global”, podendo esses fatores 

constituírem-se elementos de relevância na concretização de estilos de conduta 

política. E noutro sentido, ao se considerar o estilo político como variável 

independente, questiona-se até que ponto programas podem receber influência dos 

estilos políticos concretos. 

2.3.3- Questões temáticas e de pesquisa 

Celina Souza, em um artigo que, pelo ano de sua publicação, pode ser 

interpretado como um texto datado19, também publicado em 2003, fornece importante 

contribuição a respeito das questões temáticas e de pesquisa em políticas públicas. De 

acordo com essa autora, o tema políticas públicas é recente na pesquisa e vem 

crescendo segundo três fatores. O primeiro deles foi a adoção de políticas restritivas de 

gasto, pelo domínio da agenda da maioria dos países, em especial os em 

desenvolvimento e pela maior visibilidade que os temas ganharam por meio de estudos 

sobre o desenho, a execução e a análise de políticas públicas, tanto as econômicas 

como as sociais, como também a busca de novas formas de gestão.  

Outro fator refere-se à força das novas concepções sobre o papel dos 

governos, considerando as políticas keynesianas que guiaram a política pública do 

pós-guerra substituídas pela ênfase no ajuste fiscal; a adoção de orçamentos 

equilibrados entre receita e despesa; as restrições à intervenção do Estado na 

economia e nas políticas sociais; e o domínio dessa agenda em países com 

trajetórias inflacionárias, como os da América Latina. 

                                                           
19 Texto datado entre leitores específicos que buscam atualização de abordagens ou novos achados a 

respeito de temas pesquisados ou, ainda, discussões originais no contexto das ciências, tem a 

conotação de um texto distante da realidade tratada e que perdera sua importância, que não mais se 

aplica ou se apresenta desatualizado. 



100 

 

Realizamos aqui uma breve digressão, mas necessária visando aludir às 

políticas Keynesianas. A teoria econômica de John Maynard Keynes refere-se 

à organização político-econômica contrária às concepções liberais. Nessa teoria, o 

Estado é tido como elemento indispensável no controle da economia, orientando um 

sistema de pleno emprego. Com isso vai colaborar no redimensionamento da política de 

livre mercado. Nessa concepção, o ciclo econômico não é auto-regulado, de acordo 

com o "espírito animal" dos empresários, como também pela insuficiente condição de o 

sistema capitalista disponibilizar emprego aos que buscam trabalho. A proposta é a de 

intervenção do Estado na economia. Assim, conhecida como o "Estado de bem-estar 

social", é direito  e dever do Estado dispor à população benefícios sociais que possam 

preservar um padrão de vida satisfatório. O salário mínimo, o seguro-desemprego, a 

redução da jornada de trabalho e a assistência médica gratuita são exemplos da 

intervenção do Estado, na perspectiva dessa teoria (KEYNES, 1992). 

Retornando ao texto, outro fator de crescimento das pesquisas sobre políticas 

públicas, o terceiro destacado por Souza, trata-se da dificuldade de desenhar 

políticas públicas que impulsionem o desenvolvimento econômico e promovam 

inclusão social. Que as pesquisas sejam relacionadas aos países em 

desenvolvimento e de democracia recente ou recém democratizados, em especial 

os da América Latina. Afirma que mesmo que as políticas públicas não consigam 

combater esses desafios, “seu desenho e regras, assim como seus mecanismos de 

gestão, contribuem para o enfrentamento ou o agravamento dos problemas para os 

quais a política pública é dirigida” (SOUZA, 2003b, p.12). 

A essa altura, cabe abordagem sobre o entendimento do que vem a ser 

política pública. Souza (2003b) fornece, pelo menos, cinco definições clássicas e 

seus respectivos autores. Iniciando sua descrição, segundo a cronologia, 

considerando a data de publicação, a definição de Laswell que vigorou de 1936 a 

1958, afirma que as decisões e análises sobre política pública implicam responder 

questões do tipo “quem ganha o quê, por quê e que diferença faz”. Para Lynn (1980), 

trata-se de “um conjunto específico de ações do governo que vão produzir efeitos 

específicos”. Dye (1984) considera que política pública tem a ver com “o que o 

governo escolhe fazer ou não fazer”. Já Peters (1986) a define como “a soma das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pleno_emprego
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bem-estar_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bem-estar_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio_m%C3%ADnimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Seguro-desemprego
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atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam 

a vida dos cidadãos”. E, ainda, Mead (1995) a compreende como “um campo dentro do 

estudo da política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas”. Para 

Souza, outras definições enfatizam o papel da política pública na solução de problemas. 

É possível perceber que essas definições têm as ações de governo como o 

foco central. Essa autora informa que os críticos que superestimam aspectos racionais 

e procedimentais das políticas públicas argumentam que essas definições ignoram a 

essência da política pública, ou seja, o embate entre ideias e interesses. Que também 

concentram-se no papel dos governos, deixam de lado o seu aspecto conflituoso e os 

limites que cercam suas decisões, e que desconsideram possibilidades de 

cooperação entre os governos e outras instituições como também grupos sociais. 

Até as definições minimalistas guiam o olhar para o locus no qual os embates 

em torno de interesses, preferências e ideias se desenvolvem - os governos. Apesar de 

optar por abordagens diferentes, as definições assumem uma visão holística do tema, 

uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes. Indivíduos, 

instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que haja diferenças 

sobre a importância relativa desses fatores (SOUZA, 2003b, p.13). 

Então, para essa autora, política pública pode ser interpretada como o campo 

do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e/ou 

analisar essa ação e propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e/ou 

entender por que e como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro. Para ela, 

o processo de formulação de política pública é aquele pelo qual os governos 

traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 

mudanças desejadas no mundo real. 

De acordo com essa mesma autora, há implicações ao se conceber a política 

pública como campo holístico. Primeiro porque abrange variadas unidades em 

totalidades organizadas. Isso é, apresenta-se como terreno de diversas disciplinas, 

teorias e modelos analíticos e permite leituras variadas sem comprometer sua 

coerência teórica e metodológica por essa múltipla perspectiva. 
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Destaca a contribuição da literatura neo-institucional pela ênfase que atribui à 

importância crucial das instituições para decisão, formulação e implementação das 

políticas públicas. Por meio da teoria neo-institucionalista consegue-se perceber que 

além das pessoas envolvidas ou grupos de poder que influenciam as políticas 

públicas, por meio de teorias elitistas e pluralistas, também deve-se levar em conta as 

regras formais e informais que orientam as instituições, porque estas são, no mesmo 

contexto, regras formais e informais que moldam o comportamento dos atores. Alerta 

para o entendimento de que nem sempre esses pressupostos se adequam à análise 

do que os governos “fazem ou deixam de fazer e por quê fazem”, tendo em vista que 

a análise de políticas públicas é, invariavelmente, investigar o governo em ação. 

As pesquisas que constituíram o dossiê, objeto da análise dessa autora, 

estão apoiadas em questões tradicionais a respeito de políticas públicas, como: (a) o 

motivo de certas decisões terem sido tomadas com base em exemplos estrangeiros, 

mas com políticas similares às nossas; (b) a apuração de resultados, quem sabe, 

inesperados, de uma política pública nacional em um país heterogêneo como o 

Brasil; e (c) de que maneira setores relacionados com a decisão ou com os 

resultados das políticas públicas atuam e por quais razões existem significativas 

diferenças entre as trajetórias trilhadas pelos decisores públicos, contemplando as 

esferas estaduais e locais. Afirma que ao examinar o “governo em ação” e ao buscar 

entender por que e como as ações dos governos tomam certo rumo em lugar de 

outro, assim como os resultados das políticas governamentais, esses textos dão sua 

contribuição para o avanço na agenda de pesquisa em políticas públicas que começa 

a tomar impulso nos trabalhos acadêmicos no Brasil. 

A análise das políticas que não busca intencionalmente fracassos nem intenta 

evidenciar tendenciosamente pontos positivos dessas políticas e já ingressando na 

segunda geração dos estudos das políticas públicas, acrescentando a sugestão de 

Celina Souza, por meio de uma tipologia específica de abordagem, de maneira 

deslocada de qualquer interesse pessoal escuso ou institucional, tem foco no ciclo 

de políticas de Ball e Bowe (1992), orientado pelos cinco contextos recomendados 

por esse referencial analítico. Nesse sentido, vai ao encontro das variáveis que 

produzem impactos em seus resultados. 
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Apesar de já ter sido anunciado fundamentando a metodologia desta tese, 

cabe aqui uma sintética referência ao ciclo de políticas. Trata-se de um referencial 

analítico que propõe a análise de políticas públicas por meio de cinco contextos que 

orientam os pesquisadores a obter informações objetivas e importantes visando a 

compreensão do percurso de políticas ou programas na área de educação, denominados 

de (1) contexto de influência, (2) contexto da produção de texto, (3) contexto da 

prática, (4) contexto dos resultados/efeitos e (5) contexto de estratégia política. 

  2.3.4- A epistemetodologia 

Anuska Andreia de Sousa Silva e Ciclene Alves da Silva também contribuem 

com o estado do campo de políticas públicas na atualidade com dois textos. No 

primeiro, publicado em 2014, analisaram de que maneira pesquisadores vêm 

lançando mão do ciclo de políticas em seus estudos, como método ou como 

epistemetodologia, identificaram quais contextos foram utilizados nas respectivas 

pesquisas, bem como as teorias que fundamentaram as análises realizadas. No 

segundo texto, de 2015, evidenciaram com mais especificidade as pesquisas que 

lançaram mão da abordagem do ciclo de políticas com foco epistemológico e, 

novamente, destacando os contextos focalizados e os respectivos enfoques teórico-

metodológicos nelas utilizados. 

Epistemologia é entendida filosoficamente como conhecimento, teoria do 

conhecimento. Tem como foco a origem do conhecimento; o locus da experiência e 

da razão na gênese do conhecimento; relaciona o conhecimento com certeza e com 

a impossibilidade do erro; a possibilidade do ceticismo universal; e as formas de 

conhecimento que surgem das novas conceitualizações do mundo. Essas posições 

se articulam com outros temas também centrais da filosofia, como a natureza da 

verdade e a natureza da experiência e do significado. A missão do filósofo está em 

descrever fundamentos necessariamente seguros e em identificar métodos seguros 

de construção, evidenciando sólido fundamento do conhecimento. Isso “favorece 

uma versão da ideia do ‘dado’ como uma base do conhecimento e, como método de 

construção, uma teoria da confirmação e da inferência racionalmente defensável” 

(BLACKBURN, 1997, pp. 118;119). 
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Diante dessa exposição, entende-se, então, que no caso da análise pelo uso 

do ciclo de políticas evidenciada pelas autoras, a abordagem epistemológica está 

compreendida pela articulação dos dados obtidos por essa análise, com argumentos 

teóricos que fundamentem os significados das deduções que vão sendo construídas 

pelas discussões que emergem com o emprego dos contextos que compõem o 

referencial de Ball e Bowe.  

Silva; Silva (2014), relembrando Mainardes (2006), recordam a criação do ciclo 

de políticas por Ball e Bowe em 1992, reafirmam sua utilização somente a partir dos 

anos 2000 e que esse referencial analítico tem sido empregado em pesquisas 

educacionais por enfatizar a dimensão micropolítica e as atividades daqueles que 

atuam com políticas em esferas locais, sugerindo conexões com processos macro e 

micro nos estudos que têm como foco as políticas educacionais. Pontuam que antes 

do ciclo de políticas o estudo das políticas educacionais fundamentava-se em 

metodologias que partiam da sua formulação aos seus resultados, identificados como 

processos estanques e lineares. Dessa forma, o ciclo de políticas contribuiu com as 

discussões favorecendo outras leituras a respeito da trajetória de uma política. 

Destacam que uma das bases teóricas que fundamentam essa abordagem é a 

linguística, então fortalecida no pós-estruturalismo, e Ball sustenta-se nas ideias de 

Michel Foucault, representante dessa corrente, ao conceber a política como discurso.  

Retomamos aqui para acrescentar e esclarecer que na obra A Arqueologia do 

Saber, Foucault, buscando melhor explicitá-la, enumera princípios para a compreensão 

da análise arqueológica. Assim, dentre esses princípios, afirma que: 

A arqueologia busca definir não os pensamentos, as representações, 
as imagens, os temas, as obsessões que se ocultam ou se 
manifestam nos discursos; mas os próprios discursos, enquanto 
práticas que obedecem a regras. Ela não trata o discurso como 
documento, como signo de alguma coisa, como elemento que 
deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso 
atravessar frequentemente para reencontrar, enfim, aí onde se 
mantém a parte, a profundidade do essencial; ela se dirige ao 
discurso em seu volume próprio, na qualidade de monumento. Não 
se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um “outro” 
discurso mais oculto. Recusa-se a ser “alegórica” (FOUCAULT, 
2008, p. 157). 



105 

 

Considerando o contexto no qual se estabelecem os saberes científicos e, em 

torno deles, os discursos que os possam explicar, Foucault nos diz que esses 

saberes surgem com a respectiva validação neles próprios e não levam em conta o 

quanto os discursos podem contribuir na formação das imagens e das práticas 

científicas. Daí, segundo Machado (1981), o que se pode depreender é que a 

arqueologia em busca da constituição dos saberes, dando exclusividade às 

interrelações discursivas e sua conexão com as instituições, dá respostas sobre 

como os saberes emergem e se transformam. 

Num outro contexto, diferente daquele em que os saberes se mostram com 

validação própria, a análise proposta agora se desencadeia pela questão do porquê. 

Sua finalidade, nessa realidade, ao invés “de descrever as compatibilidades e 

incompatibilidades entre saberes a partir da configuração de suas positividades” é 

“explicar o aparecimento de saberes a partir de condições de possibilidade externas 

aos próprios saberes [...] os situam como elementos de um dispositivo de natureza 

essencialmente estratégica”. Então, essa análise do porquê dos saberes, que busca 

explicar sua existência e suas transformações, vai situá-los como peças de relações 

de poder ou inserindo-os num dispositivo político que, baseando-se em Nietzsche, 

Foucault denominou de genealogia (MACHADO, 1981, p, XII). 

Retornando às autoras, essas referem-se a Tello (2013), na sua afirmação de 

que o ciclo de política pode ser empregado como método e como epistemetodologia, 

quando esta última for admitida como uma metodologia que se articula com a teoria 

da pesquisa. Assim, ao optarem pela análise de políticas baseando-se no ciclo de 

políticas, os pesquisadores também vão obter fundamentação teórica nos estudos 

de Ball, sobre temas a respeito do novo gerencialismo, performatividade, reformas 

educacionais, e outros. Dizem perceber a existência de uma articulação dessa 

metodologia com abordagens como a teoria do discurso de Ernesto Laclau; 

recontextualização de Basil Bersntein; e a análise do discurso crítica de Norman 

Fairclough, e que isso tem contribuído, num movimento crescente, com as 

pesquisas realizadas no Brasil. 
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Com base no levantamento realizado por Stremel e Mainardes (2014), essas 

autoras examinaram 65 pesquisas, dentre as quais 44 dissertações de mestrado e 

21 teses de doutorado, cujos autores basearam suas análises no ciclo de políticas. 

As pesquisas avolumaram-se entre 2008 e 2012 e houve maior concentração em 

instituições localizadas nas regiões sul e sudeste. Vale o destaque para a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, na região sudeste, com 15 

pesquisas, tendo em vista a instalação do grupo de pesquisa “Currículo: sujeito, 

conhecimento e cultura”, coordenado por Alice Casimiro Lopes, umas das 

interlocutoras das ideias de Ball no Brasil. 

Silva e Silva (2014) realizaram análise de conteúdo sobre os resumos das 

publicações objeto do estudo, visando a constatação do emprego do ciclo de políticas 

e a identificação da forma como foi utilizada a abordagem nas pesquisas. Foram 

efetivamente analisados os estudos, já identificada a forma como consideraram os 

contextos que constituem o ciclo de políticas. Pela dificuldade de melhor explicitação, 

nos resumos das respectivas pesquisas, sobre o emprego dos contextos do ciclo, as 

autoras utilizaram os seguintes critérios: os resumos que informavam o emprego do 

ciclo, tabularam o uso dos três contextos principais; naqueles que haviam a 

descrição dos contextos empregados a tabulação considerou o que foi informado. 

Resumindo, na tabela 2, tem-se: 

 
    Tabela 2 – Contextos empregados nas dissertações e teses 
 

Uso dos contextos Dissertações Teses 

Três contextos 27 15 

Cinco contextos 01 - 

Contexto da prática 06 - 

Contexto da produção do texto e contexto da prática 05 01 

Contexto da influência e contexto da produção de texto 03 04 

Contexto de influência e contexto da prática 01 - 

Contexto da produção de texto - 01 

Contexto da influência, contexto da produção de texto, 
contexto da prática e contexto de resultados e efeitos 

01 - 

Total 44 21 

     Fonte: Adaptação das tabelas 4 e 5 de Silva e Silva (2014, pp. 9; 10) 
 
 

De acordo com a tabela 2, as pesquisas empregam o ciclo de políticas sem 

adaptações com concentração dos trabalhos (27 dissertações e 15 teses) empregando 

os três principais contextos do ciclo. No mestrado o segundo uso mais frequente 
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está no contexto da prática e no doutorado no contexto da produção de texto. Para 

as autoras, um trabalho do mestrado enfrentou o desafio, considerando o tempo 

que, a priori, é disponibilizado para a elaboração da dissertação, de analisar sob a 

perspectiva dos cinco contextos. 

Prosseguindo, para essas autoras, o emprego da abordagem do ciclo de 

políticas, inicialmente, foi utilizado somente como metodologia. Considerando o 

estudo e maior apropriação desse referencial analítico, desenvolve-se na academia 

brasileira um tipo de pesquisa que faz articulação da metodologia com a teoria. Isso 

recebe, por Tello (2013), a denominação de epistemetodologia. 

Na tabela 3 as autoras divulgam a quantidade de trabalhos que depois de 

serem submetidos à análise de conteúdo, foram considerados como aqueles que 

utilizaram as análises para além do método, articulando-as com os estudos de Ball e 

de outros autores. 

 
 
                    TABELA 3 - Uso do ciclo de políticas como epistemetodologia 
 

Dissertações Teses 

Método Epistemetodologia Método Epistemetodologia 

30 14 9 12 

                                   Fonte: Silva e Silva (2014, p. 10) 
 
 

Depois de discriminados os trabalhos que utilizaram os contextos do ciclo 

apenas como método e aqueles que os utilizaram como epistemetodologia, as autoras 

apresentaram as teorias que estão articuladas à abordagem do ciclo de políticas.  

Assim, divulgaram os seguintes autores e suas respectivas teorias: (1) Ball 

com Perspectiva micropolítica de escola, Performatividade, Mercado, Gestão, Teoria 

crítica, Profissionalismo e Gerencialismo; (2) Fairclough e a Análise de discurso 

crítica; (3) Ball, Maguire e Braun por meio da Teoria da política em ação; (4) Stoer e 

Magalhães e os Três níveis de desenvolvimento; (5) Vieira com a Abordagem 

sociológica; (6) Lendvas e Stubbs, Política como tradução (6) Laclau com A teoria do 

discurso e a Hegemonia; (7) Bernstein por meio da Recontextualização pedagógica, 

Dispositivo pedagógico e as Regras do discurso; (8) Canclini com a Hibridização;   
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(9) Bordieu; Campo de produção cultural; (10) Foucault com a Prática discursiva e 

Análise de discurso; (11) Dale por intermédio da Agenda globalmente estruturada; e 

(12) Fraser, Honneth e Taylor pela Teoria do reconhecimento. 

Numa outra obra de mesmo teor, essas mesmas autoras, em 2015, atendendo 

aos pedidos de pesquisadores que também fundamentam seus estudos com o ciclo 

de políticas, disponibilizaram estudos que empregam a epistemetodologia e, dando 

prosseguimento ao levantamento anterior, trouxeram elementos de natureza 

qualitativa à sua análise, dessa vez, evidenciando os contextos empregados e as 

articulações teórico-metodológicas utilizadas pelos autores das pesquisas divulgadas. 

Nesse estudo, Silva e Silva (2015) tiveram por objetivo analisar as pesquisas 

que utilizam a abordagem do ciclo de política como epistemetodologia, com 

destaque nos contextos focalizados e nas abordagens teórico-metodológicas 

articuladas nos estudos. Novamente lançaram mão da análise de conteúdo a partir 

da leitura dos resumos dos trabalhos estudados. Diante da insuficiência dos 

resumos em não fornecer as informações pretendidas, avançaram com leituras para 

a introdução ou a metodologia dos trabalhos. Como achados identificaram os 

autores mais empregados que foram Bernstein, Ball e outros autores que trabalham 

com a questão do discurso, como Foucault, Laclau e Fairclough.  

Acreditam que a decisão pela abordagem do ciclo de políticas nas pesquisas, 

com a epistemetodologia, traz contribuições de forma significativa, oportunizando 

aos pesquisadores reflexão mais atenciosa sobre suas escolhas epistemológicas. 

Isso proporciona coerência na pesquisa e pode oferecer mais qualidade à análise e 

aos resultados contemplados no trabalho. Essa abordagem vai, também, propiciar 

uma condição epistemológica mais amadurecida na formação de pesquisadores.  

Para elas, esse amadurecimento tem a ver com o que Tello (2013) se refere 

considerando a atenção que se deve dedicar quando da decisão pela epistemologia, 

elegendo aquela que ofereça base sólida e coerente. Isso vai ser obtido por meio de 

três componentes que formam o “Enfoque de las Epistemologias de la Política Educativa 

(EEPE), que são: perspectiva epistemológica, posicionamento epistemológico e 

enfoque epistemológico. 
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A “Perspectiva Epistemológica” entendida como a cosmovisão que o 

pesquisador vai considerar para dar o direcionamento de sua pesquisa, como 

exemplos o marxismo, neomarxismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, 

existencialismo, humanismo, positivismo, pluralismo, dentre outros. Já o 

“Posicionamento Epistemológico” é o resultado da perspectiva epistemológica 

adotada pelo pesquisador evidenciando a forma como se posiciona política e 

ideologicamente. E o “Enfoque Epistemológico” refere-se à definição da metodologia 

pelo pesquisador quando ele a define em lugar de outras. Nesse contexto, a 

metodologia é concebida na perspectiva epistemetodológica e não na perspectiva 

instrumental. De acordo com Tello (2013, p.50), como “[...] categoria en la que confluyen 

la presentación de método y la posición epistemológica del investigador”, traduzindo, 

categoria em que convergem o método de apresentação e posição epistemológica do 

pesquisador. Para essas autoras, está aí a possibilidade de alcance daquela maturidade 

acadêmica, referida, a ser obtida quanto aos aspectos teórico-metodológicos da 

investigação, se diante desses componentes houver postura reflexiva e construção 

articulada afim de se garantir coerência ao desenho da pesquisa. 

Já ficou, então, constatado, no estudo de Silva e Silva (2014) que estão sendo 

utilizados dois tipos de abordagem do ciclo de políticas em pesquisas publicadas no 

banco de teses e dissertações da CAPES.  A abordagem do ciclo como método e como 

epistemetodologia. Complementando essa realidade, essas autoras realizaram mais um 

levantamento para evidenciar as escolhas dos contextos e o tipo de abordagem definida 

com base no escopo e objetivos do estudo e, também, na maturidade acadêmica dos 

pesquisadores. Destacam que os objetivos do estudo são elementos centrais na 

escolha dos contextos. Diante da triagem que realizaram identificando as pesquisas que 

empregaram a abordagem como epistemetodologia, analisaram as articulações 

empreendidas pelos autores para apontar as opções teórico-metodológicas que 

fundamentaram a sua definição. Isso possibilitou organizar as pesquisas segundo os 

contextos e as articulações teórico-metodológicas. 

De acordo com essa organização foi possível afirmar que a maioria dos 

pesquisadores demonstram preocupação com a análise mais abrangente da política 

ao decidirem realizá-la com os três principais contextos do ciclo de políticas; que o 
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uso de apenas um dos contextos trata-se de uma adaptação do método, porque a 

análise completa de uma política deve analisar, pelo menos, os três primeiros 

contextos; que Basil Bernstein foi o autor mais recorrente nas articulações teórico-

metodológicas por meio da recontextualização pedagógica, discurso pedagógico, 

dispositivo pedagógico e também regras do discurso.  

Segundo essas autoras, a despeito de ser considerado um autor complexo e 

de ter suas teorias pouco utilizadas em pesquisas, é no campo educacional, especialmente 

do currículo, que se destacam as pesquisas, articulando-se com a abordagem do 

ciclo de políticas como epistemetodologia. Para elas, a aproximação de Ball com as 

ideias desse autor determina essa preferência. Por ser um dos propositores do ciclo 

de políticas, Ball surge como o segundo na preferência dos pesquisadores. 

Outro destaque paira sobre a questão do discurso, com os autores 

Fairclough, Laclau, Canclini, Foucault, Lendbas e Stubbs. Novamente, segundo 

essas autoras, isso ocorre por influência de Ball e colaboradores por entenderem a 

política tanto como texto quanto como discurso, levando os pesquisadores a 

optarem pela análise de conteúdo e ou análise de discurso. 

Diante dessas contribuições que traçam a trajetória do estado do campo de 

estudo em políticas públicas no Brasil, percebe-se um caminho se consolidando, 

pelo considerado pouco tempo que se realizam pesquisas sobre esse tema, pouco 

mais de três décadas, por meio do comportamento mais maduro de pesquisadores, 

ao buscarem abordagens articuladas às teorias que possam oferecer coerência e 

terreno firme para sustentarem as posições decorrentes de suas análises. 

Desde os estudos sobre os fracassos das políticas, o uso da literatura neo-

institucionalista e estudos orientados pela agenda setting, apontados por Souza 

(2003a; 2003b) e de suas sugestões a respeito do uso das tipologias analíticas 

buttom-up e top-down a se empreender aos estudos de políticas públicas; bem como 

do surgimento do referencial analítico ciclo de políticas proposto por Ball e Bowe na 

década de 1990; como também Frey, em 2000, divulgando o neoinstitucionalismo e 

a análise de estilos político, e, mais recentemente, com as contribuições de Tello 

(2013) e Mainardes (2006), esses estudos aqui divulgados, também com as 
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contribuições de Silva e Silva (2014; 2015), dão ideia de muitos caminhos 

percorridos e da possibilidade de muitos ainda a se trilhar. 

O que importa aqui destacar é que no estudo das políticas públicas, pelo 

menos até agora, com o emprego do ciclo de políticas por meio de seus contextos 

constituintes, somos levados a refletir sobre a necessidade de buscarmos condições 

fundamentadas com a coerência e a solidez pertinentes, no que diz respeito às 

análises que vamos empreender com relação às políticas públicas. 

Agora, portanto, temos a possibilidade de avançar em profundidade nas 

análises realizadas com o uso da abordagem do ciclo de políticas como 

epistemetodologia, articulando-o, assim, aos referenciais teóricos que considerarmos 

mais adequados para iluminar o nosso objeto de estudo – Foucault e Deleuze – 

principalmente, levando-se em conta a compreensão de que as políticas se 

apresentam nas dimensões de texto e de discurso. 

Reforçando essa ideia, sobre a compreensão das políticas como texto e 

discurso, Mainardes nos lembra que políticas são intervenções textuais que 

carregam limitações materiais e possibilidades, e que no contexto de influência, em 

meio aos embates visando a definição das políticas, os conceitos adquirem 

legitimidade e formam um discurso a servir de fundamento para a política. O 

discurso em formação pode receber apoio e por vezes pode ser desafiado por 

princípios e argumentos mais amplos que influenciam as arenas públicas de ação, 

particularmente pelos meios de comunicação social (MAINARDES, 2006, pp. 51; 52).  

E isso é uma das muitas preocupações e cuidados que precisam ser levados 

em conta quando da definição da articulação teórico-metodológica que deve apoiar 

as análises das políticas públicas com o emprego do ciclo de políticas. Dessa forma, 

é possível acreditar que esteja sendo assentado mais um tijolo contribuindo, ainda, 

com a construção do campo e, também, com sua consolidação, com o 

amadurecimento teórico, metodológico e científico de seus pesquisadores, e com a 

fundamentação requerida na produção dos saberes. 
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2.4- A avaliação da pós-graduação no Brasil 

De acordo com a CAPES (2017), sob a égide da Diretoria Nacional de Pós-

graduação a avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG realiza-se 

por meio de consultores ad hoc da comunidade acadêmico-científica, que buscam 

assegurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado no Brasil. 

Nesse contexto, orienta-se pelos objetivos da avaliação quanto a certificação da 

qualidade da pós-graduação brasileira, que visam a distribuição de bolsas e 

recursos para o fomento à pesquisa e a identificação de assimetrias regionais e de 

áreas estratégicas do conhecimento no SNPG para orientar ações de indução na 

criação e expansão de programas de pós-graduação no território nacional.  

Por sua vez, o SNPG tem por objetivos a formação pós-graduada de 

docentes para todos os níveis de ensino e de recursos humanos qualificados para o 

mercado não acadêmico; como também o fortalecimento das bases científica, 

tecnológica e de inovação. O sistema está constituído pela entrada e pela 

permanência dos cursos de mestrado profissional, mestrado acadêmico e 

doutorado. O processo de entrada corresponde à avaliação das propostas de cursos 

novos – APCNs e o processo de permanência tem a ver com a avaliação periódica 

dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

São processos fundamentados pelo (a) reconhecimento e confiabilidade 

fundados na qualidade assegurada pela análise dos pares; (b) por critérios 

debatidos e atualizados pela comunidade acadêmico-científica a cada período 

avaliativo; e (c) pela transparência, com ampla divulgação das decisões, ações e 

resultados divulgados no portal da CAPES e nas páginas das áreas de avaliação. A 

avaliação contempla as áreas de avaliação orientadas pela mesma sistemática e 

conjunto de quesitos básicos estabelecidos pelo Conselho Técnico Científico da 

Educação Superior (CTC-ES).  

Os processos avaliativos acompanham os documentos de área visando a 

elaboração e submissão de propostas de cursos novos e a avaliação periódica dos 

cursos em funcionamento, que tem por finalidade evidenciar as condições atuais, as 

características, as perspectivas e os quesitos considerados prioritários na avaliação 
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dos programas de pós-graduação de cada uma das áreas de avaliação. As Fichas 

de Avaliação, os Relatórios de Avaliação e os Documentos de Área formam os três 

elementos que representam os processos e os resultados da avaliação periódica. 

Tanto os documentos de área quanto os relatórios de avaliação são disponibilizados 

nas respectivas páginas das áreas de avaliação. 

Os cursos novos submetidos ao processo de avaliação, caracterizados como 

aqueles que se constituem APCN – Entrada no SNPG, passam pelas seguintes 

etapas para ter a autorização e recomendação do curso: 

1. Etapa 1 - Submissão das propostas à CAPES: as propostas são elaboradas 
pelas Instituições e enviadas por meio de aplicativo próprio, observando os 
requisitos pré-definidos. 

2. Etapa 2 – Análise pelas Comissões de Área: as propostas são analisadas por 
comissões de consultores especialistas ad hoc, que emitem relatórios com 
parecer e nota para cada curso. 

3. Etapa 3 – Análise e Decisão pelo CTC/ES: o relatório da Comissão de Área e 
a proposta são analisados por um relator membro do CTC-ES, que apresenta 
parecer conclusivo ao colegiado. O CTC-ES aprecia o parecer e decide pela 
recomendação ou não recomendação do curso. 

4. Etapa 4 – Deliberação do CNE/MEC: o parecer do CTC-ES é encaminhado ao 
CNE/MEC para deliberação sobre a autorização e reconhecimento dos cursos. 

 Como resultados das avaliações, os cursos de mestrado profissional, 

mestrado acadêmico e doutorado submetidos à avaliação e que obtiveram nota igual 

ou superior a "3" são recomendados pela CAPES ao reconhecimento pelo Conselho 

Nacional de Educação – CNE/MEC, com relação aos cursos novos, ou renovação 

do reconhecimento quando tratarem-se de cursos em funcionamento. Apenas os 

cursos reconhecidos pelo CNE/MEC estão autorizados a expedir diplomas de 

mestrado e/ou doutorado com validade nacional. 

A avaliação periódica, atualmente realizada a cada quatro anos, constitui-se 

de cinco etapas, segundo a CAPES (2017): 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/paginas-das-areas
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1- Reconhecimento de dados: nessa etapa as instituições fornecem informações 
permanentes on line no módulo Coleta de dados na Plataforma Sucupira. 

2- Tratamento das informações: as informações fornecidas pelas instituições são 
consolidadas pelo corpo técnico da CAPES. 

3- Análise pelas comissões de área: os dados dos programas são analisados 
por comissões de consultores especialistas que emitem pareceres e notas 
para cada programa e relatórios para o conjunto dos programas da área. 

4- Análise e decisão pelo CTC-ES: os pareceres das comissões de área são 
analisados por dois relatores membros do CTC-ES que apresentam pareceres 
conclusivos ao colegiado. O CTC-ES aprecia os pareceres e decide pela nota 
do programa, com sua consequente manutenção ou não no SNPG. 

5- Deliberação do CNE/MEC: o parecer do CTC-ES é encaminhado ao 
CNE/MEC para aprovação e reconhecimento dos cursos. 

O propósito da avaliação periódica é acompanhar o desempenho dos 

programas ao longo do intervalo entre as suas avaliações, que também podem ser 

realizadas por visitas de consultores a cursos de mestrados acadêmico e 

profissional e doutorado ou por seminários de avaliação da área. Nessas reuniões 

são apresentados indicadores de desempenho e o estado da arte referentes a cada 

programa, seguidos de análises, debates e orientações. 

 2.4.1. Contextualizando as políticas de avaliação da educação superior  

Refletindo sobre as políticas de avaliação da educação superior no Brasil, 

Paula (2012, p.52-53) considera que apesar da luta histórica da Universidade 

visando a conquista da autonomia intelectual frente à Igreja e ao Estado, nos dias de 

hoje, tem-se a necessidade de vencer as pressões e demandas externas do 

mercado, da mídia, das agências de fomento à pesquisa e do próprio Ministério da 

Educação (MEC), entendidos como instâncias que ditam a maneira de se comportar 

e de se conformar a universidade e seus sujeitos, exercendo o controle sobre o 

trabalho intelectual universitário por intermédio do sistema de avaliação e fomento. 

As políticas de avaliação têm reproduzido uma lógica externa produtivista, 

pragmática e utilitarista, além de relações de poder e dicotomias, que dão mais valor 
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aos produtos secundarizando os processos e a qualidade do trabalho empreendido, 

interferindo na autonomia universitária, transformando o perfil da profissão acadêmica e 

conformando o trabalho docente universitário. Pois a avaliação do trabalho 

universitário pela CAPES e pelo CNPq é tomada como base para o financiamento de 

projetos, pesquisas e viagens, obtenção e manutenção de bolsas de produtividade em 

pesquisa e consequente remuneração variável de docentes-pesquisadores, assim 

como para a determinação do seu status na carreira (PAULA, 2012). 

A Lei 5.540/1968, que instituiu a Reforma Universitária nos anos 1960 no 

Brasil, institucionalizou a pesquisa na universidade, tendo como base a implantação 

da pós-graduação, considerada como o terreno propício para a formação dos 

pesquisadores, em todas as áreas do conhecimento científico. A implantação da 

pós-graduação resultou de uma política de Estado, com objetivo de disciplinar e 

orientar o ensino superior em nosso país. Nesse sentido, o parecer n. 977, de 

03/12/1965 (do qual foi relator Newton Sucupira), do Conselho de Ensino Superior, 

órgão do MEC que regulamentou a pós-graduação, atribuiu ao Conselho Federal de 

Educação amplos poderes reguladores e normativos (PAULA, 2002, p. 134). 

A ideia geral que permeia todo o Parecer é de que só com a institucionalização 

da pós-graduação seria possível se institucionalizar a pesquisa nas universidades.  

A hierarquia entre graduação e pós-graduação é reforçada pelas agências de 

fomento e avaliação, que concedem bolsas e financiamentos de pesquisa 

preferencialmente às instituições que possuem programas de pós-graduação. A 

própria avaliação da produção científica na universidade se confunde com a 

avaliação da pós-graduação. Assim, a partir de 1977, a CAPES passou a funcionar 

quase que exclusivamente em função dessa avaliação. O CNPq enfoca, também, 

basicamente, a pós-graduação, deixando de lado a graduação. 

O Parecer n. 977/1965 faz a separação entre a pós-graduação lato sensu e 

stricto sensu, conceituando, a partir dessa última, os níveis de mestrado e 

doutorado. É da pós-graduação stricto sensu que se espera a grande renovação da 

universidade como centro de produção científica, tomando-se o modelo norte-

americano como paradigma. A ideia de pesquisa como profissão é típica desse 
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modelo, que instituiu a carreira científica hierarquizada. As escolas de pós-

graduação norte-americanas eram pensadas como locais onde os alunos eram 

instruídos para determinada prática profissional. Portanto, foi tomando como base o 

modelo norte-americano, que desde o início a nossa pós-graduação foi concebida 

como lócus privilegiado da formação profissional especializada e que a pesquisa se 

transformou numa atividade profissional, tendo como consequência o aparecimento 

do pesquisador na universidade (PAULA, 2002, p. 135;136).  

A pós-graduação foi também institucionalizada com o intuito da formação de 

quadros e da produção de pesquisas que pudessem contribuir para o desenvolvimento 

nacional, via produção de novas tecnologias aplicáveis à indústria brasileira em 

expansão. Desde então, as áreas tecnológicas são privilegiadas em detrimento das 

ciências humanas e sociais, na medida em que produzem um tipo de conhecimento 

diretamente transformável em tecnologia e aplicável ao mercado econômico. 

A partir dos anos 1990, o modelo norte-americano de pós-graduação passa a 

ser adotado na maioria das instituições brasileiras, como reflexo das novas políticas 

ditadas pelas agências de avaliação e fomento à pesquisa. Segundo essa nova 

política instituída para a pós-graduação, os cursos de Mestrado e Doutorado 

sofreram modificações quanto aos prazos e outras conformações curriculares. 

As pesquisas passaram a obedecer os prazos delimitados pelas agências de 

fomento e avaliação, havendo uma diminuição do tempo necessário à maturação do 

trabalho intelectual, que é de natureza totalmente diversa das exigências 

burocráticas das agências financiadoras da pós-graduação e da pesquisa. A política 

de dotação de verbas por demais centralizada nas agências de fomento tende a 

uniformizar o que é considerado pesquisa e a burocratizar tanto os processos, como 

a prestação de contas, assim como a própria avaliação dos resultados da pesquisa. 

Esta forma de operar o financiamento das pesquisas e dos programas de pós-

graduação vem “caracterizando a pesquisa basicamente como uma operação de 

compra e venda de serviços; ou seja, esses agentes definem, em termos 

qualitativos, a mercadoria que desejam e estipulam as características da 

concorrência para o seu fornecimento (...)” (PAOLI, 1989, p. 100, grifos do autor). 
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A avaliação da CAPES, que outrora desempenhou papel relevante na 

organização do sistema de pós-graduação brasileiro, incorporou uma lógica 

produtivista, situação que alcança o seu auge com o Plano Nacional de Pós-

Graduação de 2005-2010. Em lugar de avaliar o programa de pós-graduação, suas 

dificuldades, potencialidades e relevância para a instituição e para a região, o 

resultado da avaliação depende de indicadores que têm como foco cada professor 

credenciado na pós-graduação: inicialmente, exigindo um padrão produtivista, 

baseado na quantidade de produtos, leiam-se, publicações; depois, restringindo o 

campo possível desse produtivismo, impondo que as publicações, para serem 

pontuadas, sejam limitadas a um conjunto de veículos/periódicos qualificados 

(sistema qualis), indexadas ao scielo e outras bases de dados reconhecidas 

internacionalmente e que a produção do conhecimento gere produtos úteis, utilidade 

essa que os conselhos do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), também 

composto por representantes das empresas, aferirão conforme a eficácia das 

pesquisas para o mercado (PAULA, 2012, p. 57). 

Atualmente, integra o cotidiano da vida acadêmica a participação em 

congressos, encontros, seminários, nacionais e internacionais, e o professor-

pesquisador credenciado aos programas de pós-graduação stricto sensu, para ter 

reconhecida a sua produtividade, tem de se vincular a um ou vários grupos de 

pesquisa, redes de pesquisa e publicações, nacionais e internacionais, com a 

avaliação de sua produção científica centrada nas publicações consideradas 

qualificadas pela CAPES. Assim, o que importa para as agências de avaliação e 

fomento é que esse trabalhador intelectual esteja publicando cada vez mais, não 

somente textos originais, criativos e relevantes, mas que seja lido, citado e 

(re)conhecido nacional e internacionalmente (PAULA, 2012, p.55). 

Nesse contexto, os mais “produtivos” podem ser beneficiados com bolsas de 

produtividade em pesquisa, obter mais recursos das agências de fomento à 

pesquisa e realizar parcerias com instituições públicas e privadas, tendo delas a 

expectativa de serem empreendedores e reproduzirem as características dos 

empresários e das empresas, como produtividade, eficácia, eficiência, relação custo-

benefício lucrativa e outras. 
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Silva Júnior, Catani e Gilioli (2003, p. 9-11) assinalam as reformas ocorridas 

na década de 1990, que determinaram muitas mudanças nas políticas e práticas de 

avaliação da educação superior, como marco de uma concepção de educação 

fundamentada em princípios de mercado, submetendo a produção acadêmica, seus 

objetivos e as funções da universidade aos ditames da economia e do Estado. Tais 

políticas e práticas de avaliação se concretizam com o Exame Nacional de Cursos; a 

Avaliação das Condições de Oferta de Cursos de Graduação; a Gratificação de 

Estímulo à Docência (GED); a elaboração simplificada de rankings que, pretensamente, 

definiriam as melhores instituições/cursos e indicariam os piores desempenhos, de 

modo a exigir dos últimos as reformulações necessárias ou até mesmo determinar o 

seu fechamento, fato que não ocorreu na prática, devido ao lobby das instituições 

privadas junto ao MEC e ao Conselho Nacional de Educação (PAULA, 2003).  

O interessante a ser destacado é que o Estado avaliador, no Brasil, não serviu 

de instrumento de controle para a proliferação indiscriminada das instituições 

privadas e de seus cursos, muitos deles sem um nível mínimo de qualidade, 

multiplicando-se nos governos de Fernando Henrique Cardoso como nunca na 

história da educação superior brasileira. Gerando, dessa forma, condições para a 

intensa privatização da educação superior, entendida, então, como mercadoria, 

influenciada pelos órgãos internacionais do capital, dentre eles a Organização 

Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outros. 

Assim, a reforma da educação superior no Brasil, surgida nos anos 1990, ponto 

máximo das políticas neoliberais, distorce o sentido da educação superior como bem 

público e dever do Estado para mercadoria a ser oferecida pelo setor de serviços, 

incluindo-se as universidades federais, na reforma sugerida pelo MARE (Ministério 

da Administração Federal e Reforma do Estado), na gestão de Bresser Pereira no 

governo de Fernando Henrique Cardoso, diminuindo substancialmente o 

financiamento às Instituições Federais de Ensino Superior (BRASIL/MARE, 1995).  

Silva Júnior, Catani e Gilioli (2003, p.12-14), acerca dessa política e dessas 

práticas de avaliação da educação superior no Brasil, contrapõem uma concepção 

de universidade pública fundamentada no tripé ensino-pesquisa-extensão; avaliação 

global, voluntária e participativa de seu desempenho; exercício de sua função social 
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integrando articuladamente a produção de conhecimentos científicos capazes de 

responder parte significativa das demandas sociais de cada época; democratização 

do conhecimento produzido, disseminando o seu acesso no âmbito da academia e 

para a sociedade em geral. 

Esses mesmos autores, pretendendo exemplificar o sistema de avaliação 

próximo a essa concepção, referem-se ao Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras – PAIUB, que vinha sendo construído pela comunidade 

universitária desde meados de 1993. Num primeiro momento, até 1995, essa 

iniciativa recebeu o apoio do MEC. Esse Programa foi caracterizado como um 

sistema de auto-avaliação global e de adesão voluntária, que propugnava o respeito 

à identidade das instituições universitárias e o envolvimento da comunidade 

acadêmica na construção do projeto político pedagógico e do plano de 

desenvolvimento institucional; longe de um ambiente de competição mercadológica 

na educação superior, mas, sobretudo, estimulando a cooperação e o auto-

aperfeiçoamento institucional. Entretanto, esse Programa deixou de ser apoiado pelo 

governo Fernando Henrique Cardoso e muito cedo foi preterido pelo modelo de 

avaliação produtivista, instituído a partir de 1995 (SILVA JUNIOR, CATANI e 

GILIOLI, 2003, pp.9-15). 

Uma avaliação voltada ao caráter diagnóstico da educação, visando a 

melhoria da formação, da pesquisa e da extensão, papeis essenciais 

desempenhados pelas universidades, não se admite punitiva nem sectária. Deve 

valorizar os processos mais do que os resultados, a qualidade mais do que a 

quantidade dos produtos acadêmicos, a lógica da emancipação e não a lógica da 

regulação, devendo servir como processo de construção da autonomia e não como 

contrapartida para a autonomia (DIAS SOBRINHO, 2000, 2002, 2003). 

Na estrutura hierárquica que prevalece na universidade, nos dias de hoje, a 

pós-graduação e a pesquisa ocupam posição privilegiada, criando-se um fosso entre 

graduação e pós-graduação stricto sensu. O ensino massificado da graduação, que 

forma e profissionaliza contingentes enormes de estudantes, assim como as 

atividades de extensão universitária, voltadas para as demandas sociais, ocupam 
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lugar absolutamente secundário nessa nova configuração do campo universitário. A 

pesquisa torna-se mais valorizada do que a docência e a extensão, pois é fonte de 

produtos, isto é, de publicações, que são pontuadas pelas agências de fomento e 

avaliação, além de permitir a captação de recursos adicionais sob a forma de bolsas 

e financiamento, sendo assim, fonte de maior prestígio na hierarquia acadêmica. Em 

uma palavra, a pesquisa confere mais poder do que a docência e a extensão, sendo 

fator indispensável ao credenciamento dos professores aos programas de pós-

graduação. Daí esses pesquisadores terem que se vincular às linhas de pesquisa 

existentes nos programas de pós-graduação, formando mestres e doutores ligados a 

elas (grifo dos autores). 

Nesse sentido, criam-se hierarquias, assimetrias e dicotomias cada vez mais 

nítidas no ambiente universitário, baseadas fundamentalmente na “produtividade” 

dos acadêmicos, provocando disputas acirradas por verbas, publicações, entre 

outros fatores (PAULA, 2010), que se traduzem numa busca incessante por acúmulo 

de capital e autoridade científica, conferindo um maior poder simbólico aos 

professores-pesquisadores que atuam na pós-graduação (BOURDIEU, 1983, 1989). 

Paula (2012, p. 60), buscando a minimização e a superação dessas 

hierarquias, assimetrias e dicotomias, propõe alguns princípios norteadores para a 

construção de uma universidade menos fragmentada e mais democrática, como: a 

valorização dos cursos de graduação, inserindo a pesquisa como a base dessa 

formação; a ampliação da autonomia didática, acadêmica, administrativa e de 

gestão da universidade, que não pode ser confundida com autonomia financeira 

diante do Estado; a substituição crescente dos procedimentos de avaliação externa 

quantitativa por procedimentos internos qualitativos de avaliação institucional, 

havendo um empenho das universidades em elaborar as suas próprias políticas de 

avaliação; a crítica permanente e resistência contra o poder burocrático proveniente 

das instâncias externas e internas à universidade; a construção cotidiana de práticas 

mais coletivas e solidárias no interior das universidades; um diálogo mais estreito da 

universidade com a sociedade. 
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Dessa forma, ao invés das comissões de avaliação realizarem as suas visitas 

para mensurar o grau de cumprimento dos critérios determinados pelos órgãos 

oficiais de regulação das atividades universitárias, teriam a chance de apreciar 

políticas inovadoras e pertinentes de avaliação, de acordo com as propostas 

diversificadas e fundamentadas em realidades concretas, pretensões viáveis e 

possibilidades efetivas de realização.  

2.4.2. Critérios de avaliação da CAPES e normas de produtividade do CNPq  

 A Comissão de avaliação da área de educação, em 2014, formada por 34 

professores de programas de pós-graduação de universidades brasileiras, é 

responsável pela elaboração dos critérios e pelos procedimentos de avaliação da 

CAPES, que orientam a atribuição dos conceitos aos cursos de mestrado e 

doutorado por ocasião das visitas de avaliação agendadas e realizadas por 

comissões específicas. 

Por meio dessa comissão, a avaliação dos programas de pós-graduação da 

área de educação “visa fornecer informações sobre o grau de sucesso das políticas 

por ela implementadas ao longo dos anos e torna-se um instrumento relevante para 

a melhoria da política de produção na área” (CAPES, 2013). 

Apesar de se esperar clareza de propósitos e objetividade no processo de 

avaliação, com base no relatório do triênio 2010-2012, realizado em 2013, parece ter 

havido menos objetividade ou emprego de subjetividade ou, ainda, erro de 

julgamento na ficha de avaliação, considerando-se problemas já sinalizados no 

relatório do triênio 2007-2009 e que se mantiveram no triênio 2010-2012. “Os itens 

de regulação e os que visam à atribuição de notas aos programas são somados na 

referida ficha, por isso, a tendência é que a atribuição de notas pelo uso da ficha se 

concentre na nota 4” (CAPES, 2013). 

Ainda segundo esse relatório, mesmo que corretamente se tivesse “a 

possibilidade de avaliar cada quesito sem respeitar a tendência de nota em cada 

quesito, esse procedimento implicaria em não seguir os pesos estabelecidos 

pelo instrumento”. Assim, havendo “ampla divulgação dos indicadores de 
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avaliação e de seus pesos, seria mais adequado que fosse abolida a ambiguidade 

que o instrumento propicia” (grifos nossos).  

Isto é, parte-se do pressuposto de que a objetividade é garantida pelo 

formulário na medida em que o formulário é preenchido objetivamente segundo o 

somatório dos “pesos” (índices ou valores) de referência, mas, na prática, mantidas 

as caracterizações de difícil diferenciação entre esses, são atribuídos 

subjetivamente. Essa situação não estaria criando uma possibilidade de se cometer 

injustiças, se a ficha de avaliação apresenta problemas para a atribuição de notas?  

Na ficha de avaliação dos programas acadêmicos de pós-graduação da área 

de educação, consultada do relatório da avaliação do triênio 2010-2012, são 

considerados cinco quesitos. São eles: (1) proposta do programa; (2) corpo docente; 

(3) corpo discente, teses e dissertações; (4) produção intelectual; e (5) inserção 

social. Neste trabalho serão priorizados os quesitos corpo docente e produção 

intelectual, utilizando-se outras análises dos demais quesitos que possam contribuir 

com as argumentações que serão aqui apresentadas. 

Nesse contexto, iniciando-se, então, a análise dos critérios de avaliação de 

periódicos da área de educação (Qualis periódico), eles resultam na classificação 

A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5, partindo dos seguintes critérios para a avaliação 

máxima A1 (CAPES, 2013): 

1. Publicação amplamente reconhecida pela área, seriada, arbitrada e dirigida 

prioritariamente à comunidade acadêmico-científica, atendendo as normas editoriais da 

ABNT ou equivalente (caso seja do exterior); 

2. Ter ampla circulação por meio de assinaturas e permutas para a versão impressa, 

quando for o caso, e on line;  

3. Periodicidade mínima de 3 números anuais e regularidade, com publicação de todos os 

números previstos no prazo; 

4. Possuir conselho editorial e corpo de pareceristas formado por pesquisadores nacionais e 

internacionais de diferentes instituições e altamente qualificados; 

5. Publicar, no mínimo, 18 artigos por ano, garantindo ampla diversidade institucional dos 

autores: pelo menos 75% de artigos devem ser vinculados a no mínimo 5 instituições 

diferentes daquela que edita o periódico; 
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6. Garantir presença significativa de artigos de pesquisadores filiados a instituições 

estrangeiras reconhecidas (pelo menos 3 artigos por ano); 

7. Estar indexado em, pelo menos, 6 bases de dados, sendo, pelo menos 3 internacionais; 

8. Ter informações atualizadas na home page que divulga o periódico. 

As classificações seguintes, de A2 até B5, vão desconsiderando alguns 

critérios ou diminuindo o fator quantitativo de outros critérios mantidos. Nessa 

alteração dos critérios, na classificação B5, a de menor valor na avaliação dos 

periódicos, são considerados: 

1. Publicação seriada, arbitrada e dirigida prioritariamente a uma comunidade acadêmico-

científica, na qual devem constar ISSN, editor responsável, conselho editorial, linha 

editorial, normas para submissão de artigos, afiliação institucional dos autores, 

resumos(s) e descritores; 

2. Ter periodicidade de pelo menos 1 número anual e regularidade na edição dos números; 

3. Possuir corpo de pareceristas formado por pesquisadores de mais de uma instituição; 

4. Publicar, no mínimo, 12 artigos por ano (CAPES, 2013). 

Nota-se uma redução dos critérios e um distanciamento bem significativo entre 

as classificações A1 e B5. Isso vai implicar, na prática, em um número menor de 

periódicos avaliados como A1 e A2. Pode-se inferir, assim, uma desproporção entre o 

número de produções e a quantidade de periódicos A1 e A2. Logo, há muita 

concorrência para a publicação de artigos nos periódicos considerados mais 

qualificados pelo CAPES, levando cerca de dois anos para a sua publicação, caso 

sejam aceitos pelos pareceristas, pois muitos artigos submetidos a esses periódicos 

serão preteridos por conta de critérios internos e irrevogáveis de seus comitês 

científicos. Isso, então, acaba forçando o pesquisador a submeter o seu texto a outros 

periódicos com menor classificação, o que implica em produzir em maior quantidade 

para contemplar a pontuação exigida na avaliação de sua produtividade, porque o 

docente dos programas de pós-graduação em educação têm de publicar em periódicos 

até B2, considerados, aqui, os processos de credenciamento e recredenciamento. 

O sistema Qualis é definido como o conjunto de procedimentos utilizados pela 

CAPES para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de 
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pós-graduação. A qualidade da produção intelectual é aferida a partir da análise da 

qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos. A função do 

Sistema Qualis é exclusivamente avaliar a produção científica dos programas de pós-

graduação. Não tem, portanto, qualquer outro uso fora do âmbito dessa avaliação. 

Para atender a esse propósito divulga a classificação dos periódicos, dos capítulos e 

livros, e da produção artística. A classificação dos eventos científicos foi retirada da 

página eletrônica da CAPES, tendo sido momentaneamente abolida (CAPES, 2017a). 

O Qualis-Periódicos é um sistema usado para classificar a produção científica dos 

programas de pós-graduação quanto aos artigos publicados em periódicos científicos, 

pelos docentes credenciados nesses programas. Foi criado para atender exclusivamente 

as necessidades específicas do sistema de avaliação com base nas informações 

fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados (coleta) da Plataforma Sucupira. Para 

isso, “disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas 

de pós-graduação para a divulgação da sua produção”. (CAPES, 2017a). 

Realizada pelos comitês de consultores de cada área de avaliação, a 

classificação dos periódicos leva em conta os critérios previamente definidos pela 

área e são aprovados pelo Comitê Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-

ES), buscando refletir sobre a importância relativa dos diferentes periódicos para 

cada uma das áreas do conhecimento. Os critérios gerais e os específicos que 

orientam as áreas de avaliação da CAPES estão disponibilizados nos respectivos 

Documentos de Área. 

A classificação de periódicos passa por processo anual de atualização. Os 

periódicos são estratificados por indicativos da qualidade com as variações A1, o mais 

elevado; A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C com peso zero. O mesmo periódico classificado em 

áreas diferentes, pode receber diferentes avaliações. Isso está condicionado ao valor 

atribuído por cada área, correspondendo à pertinência do conteúdo veiculado. Não foi o 

propósito dessa classificação definir a qualidade dos periódicos de forma absoluta. 

Somente “os periódicos que tenham recebido produção no ano ou período de 

classificação serão listados e classificados” para serem “efetivamente utilizados pelos 

programas de pós-graduação no período em análise” (CAPES, 2017a). 
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O CTC-ES em 2009 aprovou o Roteiro para Classificação de Livros contendo 

os conceitos e as definições comuns e as sugestão de modelo de ficha de 

classificação que vêm orientando a classificação dos livros nas 23 áreas, desde a 

avaliação trienal de 2010. Somente as áreas de conhecimento, nas quais a produção 

de conhecimentos se expressa na forma de livros utilizam essa classificação. Desde 

2008 os esforços eram de estabelecer critérios e procedimentos comuns para a 

qualificação de livros. As orientações e critérios do roteiro de classificação dos livros 

foram estabelecidos visando, exclusivamente, à avaliação da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação e, portanto, são inadequadas para avaliações 

individuais de professores, pesquisadores e alunos (CAPES, 2017a). 

A produção artística está vinculada diretamente aos programas de mestrado e 

doutorado pertencentes à área de Artes/Música que tem a sua classificação de acordo 

com critérios e procedimentos claros e compreensíveis às demais áreas de avaliação, 

porque também é utilizada para avaliar outras áreas, ainda que lhe atribuam uma 

importância menor. O agrupamento das produções permite uma visão panorâmica e 

otimizada, sendo enfatizadas as produções cujo impacto se faz sentir no contexto das 

temporadas, turnês e exposições. O impacto da obra, sua repercussão e abrangência 

(onde foi apresentada, se ganhou prêmio, se foi selecionada por júri qualificado, se é obra 

única ou parte de uma série) e o grau de vinculação com linha de pesquisa ou projeto de 

pesquisa do autor, são os dois aspectos considerados como norteadores na avaliação 

dos produtos declarados no Coleta pelos programas que valorizam esta modalidade. No 

processo de avaliação da pós-graduação em Artes/Música considera-se a produção 

artística equiparável à produção bibliográfica (CAPES, 2017a). 

 Sobre a utilização dos resultados de qualificação dos periódicos na avaliação, no 

relatório do triênio 2010-2012, da área de educação, encontra-se que a base utilizada foi  

para classificar os periódicos registrados no Coleta com vistas [n]a 
elaboração de uma [média] de produtos em periódico por programa. 
Aplicados os pesos a seguir, foi alcançada a média ponderada anual 
da produção bibliográfica por docente dos programas, valor utilizado 
para fins de avaliação do quesito 4.1. (CAPES, 2013). 
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Tabela 4 -  Pontuação dos periódicos 
 

Classificação Pontuação 

A1 100 

A2 85 

B1 70 

B2 55 

B3 40 

B4 25 

B5 10 
     Fonte: Relatório Triênio 2010-2012. (CAPES, 2013) 

O item 4.1 refere-se a “publicações qualificadas do programa por docente 

permanente”. Tem como subindicador a média ponderada da produção de docentes 

do corpo permanente. Independente dos valores em percentual distribuídos no 

quesito, esse subindicador possui peso 65, ou seja, é bem valorizado no quesito, 

complementado pelo subindicador “produção qualificada em trabalhos completos em 

anais de docentes do corpo permanente”, com peso 35. Atualmente, esse 

subindicador foi abolido da avaliação da produção intelectual do docente, sendo 

considerado para a avaliação dos discentes. 

As publicações que foram aceitas no processo de avaliação teriam de 

contemplar um padrão de qualidade que privilegiava produções em eventos 

internacionais e nacionais (agora abolidos), levados em conta aqueles com 

significativa inserção na área e com o crivo de um comitê científico formado por 

intelectuais de instituições nacionais e internacionais diferentes (CAPES, 2013). 

Os professores credenciados nos cursos de doutorado tinham de publicar seis 

produtos qualificados e os atuando nos mestrados três produtos, nas avaliações 

trienais. A produtividade docente vai além da avaliação de cada professor por ser 

considerada também na avaliação do programa ao qual está vinculado. Na avaliação 

atual, que passou a ser quadrienal, os produtos exigidos foram alterados para oito 

no doutorado e quatro no mestrado, a cada quatro anos. 

Do professor-pesquisador credenciado na pós-graduação stricto sensu, exige-

se um conjunto de atividades e produtos, que se não contemplados vão interferir na 

sua manutenção como credenciado e na diminuição da nota do programa ao qual 

estão credenciados. Essas exigências implicam em produção e publicação da média 
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anual de “produtos” científicos em periódicos classificados pela CAPES; ter de ministrar 

aulas na graduação e na pós-graduação, orientar bolsistas de iniciação científica, 

mestrandos e doutorandos; desenvolver pesquisas, de preferência com financiamento 

de agências de fomento com reconhecimento acadêmico; realizar palestras e 

conferências; participar de eventos nacionais e internacionais; demonstrar inserções 

internacionais por meio de parcerias ou publicações; prestar assessorias e consultorias 

científicas; integrar conselhos editoriais, ser pareceristas de artigos submetidos à 

publicação em periódicos; e, considerado bastante relevante, obter algum tipo de bolsa, 

em especial a de produtividade em pesquisa do CNPq. 

  Um indicador de prestígio importante em todas as áreas científicas, para o 

docente e para o programa de pós-graduação, é a bolsa de produtividade em 

pesquisa concedida aos pesquisadores pelo CNPq. A produtividade em pesquisa é 

“destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua 

produção científica segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e 

específicos, pelos Comitês de Assessoramento (CAs) do CNPq” (CNPq, 2017). 

Trata-se de uma bolsa a ser concedida ao pesquisador, em função do mérito 

de sua proposta de pesquisa, satisfazendo pré-requisitos estabelecidos pelo CNPq e 

os critérios de qualificação definidos pelos Comitês de Assessoramento de cada 

área, que têm o poder de classificar, rebaixar ou excluir pesquisadores. 

Os critérios para a concessão da bolsa, revistos a cada três anos, 

contemplam os seguintes itens: (a) mérito científico do projeto; (b) relevância, 

originalidade e repercussão da produção científica do candidato; (c) formação de 

recursos humanos em nível de Pós-Graduação; (d) contribuição científica, tecnológica 

e de inovação, incluindo patentes; (e) coordenação ou participação em projetos e/ou 

redes de pesquisa; (f) inserção internacional do proponente; (g) participação 

como editor científico; e (h) participação em atividades de gestão científica e 

acadêmica (CNPq, 2017, grifos nossos). 

Já se nota, nesses critérios, que além do que naturalmente é esperado pela 

pesquisa do docente vinculado a um programa de pós-graduação, o nível de 

exigência ultrapassa a sua condição de pesquisador. Em destaque, observa-se que 



128 

 

tem de se lançar ao contexto internacional, avaliar e editar produções científicas de 

seus pares e participar de processos de gestão científica e acadêmica na 

universidade e fora dela. Não é muito facilitada a jornada de um bolsista de 

produtividade em pesquisa, sobretudo se considerarmos que essa bolsa, para um 

pesquisador de categoria 2 é de apenas R$ 1.100 reais por mês.  

No caso de um pesquisador de categoria 1, que tem variação de 1A até 1D, 

os valores diferenciam-se. O pesquisador 1D recebe R$ 1.200 reais, o 1C recebe R$ 

1.300, 1B R$ 1.400 e o 1A recebe R$ 1.500 reais. Além disso, nessa categoria, o 

pesquisador pode optar por receber o “Adicional de Bancada” cuja aplicação se 

destina, exclusivamente, a despesas de capital (incluindo equipamentos) ou custeio 

(considerando passagens e diárias) vinculadas ao projeto de pesquisa ou que dele 

se desdobrem. Seus valores, também distribuídos nos níveis dessa categoria, são 

de R$ 1.300 reais para o pesquisador 1A, de R$ 1.100 para os níveis 1B e 1C, e de 

R$ 1.000 reais para o nível 1D.   

Esse fato demonstra que ser bolsista de produtividade em pesquisa confere 

sobretudo um poder simbólico ao pesquisador, muito mais do que material, ou 

seja, poder e autoridade científicas (BOURDIEU, 1983,1989, grifos dos autores). 

Em decorrência disso será classificado por categoria e por nível. Com o tempo 

mínimo de oito anos de doutorado pode ser enquadrado na categoria “pesquisador 1” 

e com quatro anos de doutorado concluído na categoria “pesquisador 2”. 

Na categoria 2, sem especificação de nível, a produtividade é avaliada com 

ênfase nos trabalhos publicados e orientações, referentes aos últimos cinco anos. 

Na categoria 1, o pesquisador recebe enquadramento nos níveis A, B, C e D, por 

comparação entre seus pares, considerando-se informações dos últimos dez anos com 

relação às publicações e à capacidade de formação contínua de recursos humanos. 

Apesar de considerada crescente contribuição à formação de recursos 

humanos e à produção de ciência e tecnologia, para os níveis B e C, também haverá 

avaliação da contribuição na organização de grupos de pesquisa e programas de 

graduação e pós-graduação de sua instituição. Espera-se desses pesquisadores 
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que demonstrem significativa participação em atividades de pesquisa em suas 

instituições e, no caso do nível B, em órgãos de fomento à pesquisa. 

O nível A classifica pesquisadores que demonstrem excelência continuada na 

produção científica e na formação de recursos humanos, e que liderem grupos de 

pesquisa consolidados. Devem ir além dos aspectos de produtividade ao evidenciar 

aspectos adicionais de significativa liderança na sua área de pesquisa no Brasil e 

capacidade de explorar novas fronteiras cientificas em projetos de risco. 

Considerando essas exigências, o pesquisador pode receber progressão de 

nível, ser rebaixado ou excluído do programa de bolsa de produtividade em pesquisa do 

CNPq. No caso da progressão, somente haverá o acesso da categoria 2 para a categoria 1 

por substituição do pesquisador 1 que tenha seu programa de pesquisa terminado, 

tenha sido rebaixado, excluído do sistema ou promovido a pesquisador Sênior. 

São, pois, critérios aparentemente objetivos, mas permeados de subjetividade 

por parte dos avaliadores, que se traduzem em mais um motivo de preocupação e 

pressão para os professores-pesquisadores que pretendem a manutenção da sua 

bolsa de produtividade. Um nível de controle contínuo e detalhado que caracteriza a 

introdução da “empresa”, o princípio modulador do “salário por mérito” e o controle da 

produção intelectual pelas políticas de fomento e avaliação, na área da educação 

(DELEUZE, 1992). 

2.5- A avaliação quadrienal 2013-2016: orientações e atualizações 

Com base no Regulamento para a Avaliação Quadrienal 2017 que considera os 

dados dos programas de pós-graduação inseridos na Plataforma Sucupira dos anos 

2013 até 2016, a avaliação quadrienal dos Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu tem por objetivos: contribuir com a garantia da qualidade da pós-graduação 

brasileira atendendo ao padrão mínimo de qualidade exigido para cada nível de 

curso e visando a renovação de seu reconhecimento recomendada pela CAPES; 

evidenciar a situação da pós-graduação brasileira no quadriênio, de forma 

transparente, considerando o grau diferencial de desenvolvimento alcançado nas 

diversas áreas do conhecimento, a classificação no âmbito de suas respectivas áreas 
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quanto à qualidade de desempenho na formação de recursos humanos e a produção 

de conhecimento a ela associada e a caracterização da situação específica mediante 

o relatório quadriênio 2013-2016; contribuir com o desenvolvimento da pós-graduação 

brasileira por meio de apreciações criteriosas sobre os pontos fortes e os pontos fracos 

do desempenho dos programas, antepondo-lhes desafios e metas; e, subsidiá-los quanto 

à definição de estratégias de desenvolvimento e à realização de investimentos no 

Sistema Nacional de Pós-Graduação- SNPG. 

Com relação aos princípios e diretrizes, a avaliação é classificatória, 

estabelecendo diferentes níveis de qualidade de desempenho dos programas em 

cada área, evitando-se, assim, concentrações excessivas dos níveis da escala de 

notas. É também comparativa entre as diferentes áreas, preservando as 

especificidades das áreas e deve promover a equivalência de qualidade de 

desempenho entre programas com as mesmas notas nas distintas áreas de 

avaliação. Cada nota deve corresponder ao mesmo nível de qualidade para todas as 

áreas de avaliação; e, não será admitida diligência de qualquer natureza na 

avaliação dos programas de pós-graduação. 

A comparação entre programas pode se constituir num problema para o 

processo de avaliação. Ao se considerar metas comuns que precisam ser cumpridas 

visando, por exemplo, o incremento de algumas variáveis que se traduzam em 

qualidade para a pesquisa ou para os processos relacionados ao funcionamento dos 

programas de pós-graduação, por exemplo, a comparação se justificaria, tendo em 

vista apurarem-se quais programas conseguiriam contemplá-las. Sendo assim, 

independentemente do resultado da avaliação, já valeria a pena pelos benefícios 

que se poderiam obter e pelo estímulo à motivação de coordenadores e 

pesquisadores dos programas de pós-graduação avaliados por seu engajamento em 

torno do alcance dessas variáveis.  

Mas se por outro lado a comparação servir de critério para identificar 

pequenas imprecisões justificáveis pela subjetividade de avaliadores que precisam 

limitar a quantidade de programas com avaliações entre as notas 6 e 7, atribuindo 

um conceito “B” ao invés de um conceito “MB” a um dos quesitos da ficha de 
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avaliação, isso desmereceria os esforços de coordenadores e professores, causaria 

frustrações e discordâncias sobre os resultados da avaliação, desencadeando o 

envio de pedidos de reconsideração do conceito, então, atribuído. 

Para o alcance dos objetivos da avaliação as comissões devem se guiar pelos 

seguintes parâmetros: a adoção de padrões internacionais de desenvolvimento do 

conhecimento na área como referência para o processo de avaliação recomendados 

nos documentos de área, e a adequação dos referenciais de avaliação adotados 

(critérios, indicadores, parâmetros), ajustando-os ao desenvolvimento do conhecimento da 

área e dos programas. 

Ancorados na lógica de valorização da pesquisa brasileira projetando-a para o 

mundo e ensejar aos programas de pós-graduação um padrão de qualidade 

equiparado aos programas internacionais de destaque, é possível que os problemas 

nacionais a serem solucionados por meio de pesquisa sejam tratados em segundo 

plano. Torna-se fundamental a defesa da pesquisa local e um movimento de 

resistência, preferencialmente das áreas hegemônicas, no sentido de se valorizar, 

primeiramente, as questões que merecem a atenção dos pesquisadores e não a 

projeção internacional da pesquisa e da pós-graduação. 

Somente serão submetidos ao processo de avaliação quadrienal os 

programas que estejam em funcionamento de acordo com as seguintes condições 

mínimas: programas acadêmicos por três anos, programas profissionais por dois 

anos e por no mínimo um ano os programas profissionais em rede nacional. A 

Avaliação Quadrienal dos Programas Acadêmicos será realizada separadamente da 

Avaliação dos Programas Profissionais e dos Programas Profissionais em Rede 

Nacional. Comissões diferentes e fichas de avaliação específicas serão utilizadas 

para cada uma dessas modalidades. 

Providências foram tomadas quanto à composição das comissões de 

avaliação visando evitar fraudes ou favorecimentos e também anular a possiblidade 

de questionamentos sobre a inadequação técnica de algum de seus componentes. 
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A atribuição das notas aos programa teve as suas orientações preservadas e 

já conhecidas de avaliações anteriores, correspondendo notas de 1 a 7, sendo 3 a 

nota mínima para a manutenção do seu funcionamento e para a recomendação do 

programa ao Conselho Nacional de Educação – CNE. As notas 6 e 7 são exclusivas 

para programas com doutorado que já possuíam a nota 5 e que tenha obtido 

conceitos “Muito Bom” em todos os quesitos da ficha de avaliação. A nota 6 será 

atribuída ao programa que tenha predomínio do conceito “Muito Bom” nos itens de 

todos os quesitos da ficha de avaliação, mesmo com eventual conceito “Bom” em 

alguns itens; e, a nota 7 àqueles que receberam conceito “Muito Bom” em todos os 

itens de todos os quesitos da ficha de avaliação. Além disso, para conquistar as notas 

6 ou 7, os programas também precisam atender às condições complementares 

previstas nos documentos de área e que foram aprovados no CTC-ES. 

A expectativa gerada no contexto da atribuição de notas é em torno dessas 

condições complementares, no sentido de que não deem margem para justificar 

decisões que se fundamentem em interpretações subjetivas para contemplar o 

número de vagas reservadas para programas que vão receber as notas 6 e 7. 

A avaliação será orientada pelos seguintes instrumentos: os documentos da 

Área com critérios e parâmetros a serem adotados; a Ficha de Avaliação na 

Plataforma Sucupira acompanhadas de critérios que orientam as atribuições dos 

conceitos, definindo as notas de 1 a 7; os relatórios dos programas contendo ao 

dados informados referentes aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016; as planilhas 

específicas de indicadores referentes aos dados sobre o desempenho dos 

programas; os relatórios e planilhas de trabalho dos resultados propostos pela 

comissão elaborados pelas comissões com dados fornecidos pela diretoria de 

avaliação e/ou pelos programas de pós-graduação, a qualquer momento do 

processo; e, o painel de indicadores contendo informações quanto à produção 

intelectual dos discentes, dos docentes e demais atividades dos programas em 

formato gráfico e interativo. 

O processo de avaliação dos programas ocorrerá em duas instâncias. A 

primeira pelas comissões de avaliação analisando os dados informados pelos 
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programas de pós-graduação stricto sensu sobre suas atividades e a segunda pelo 

Conselho Técnico-Científico da Educação Superior – CTC–ES, deliberando sobre os 

resultados da Avaliação Quadrienal com base nas fichas de avaliação e nos 

Relatórios de Avaliação elaborados pelas Comissões de Avaliação.  

O trabalho das Comissões de Avaliação organiza-se em cinco etapas: (a) avaliação 

do desempenho de cada programa, atribuindo os conceitos aos itens e respectivos 

quesitos da Ficha de Avaliação, registrando qualidade dos dados lançados no Coleta 

CAPES, a indicação e justificativa de realização de visita, de mudança da Área de 

Avaliação do programa, e de mudança de modalidade do programa; (b) avaliação dos 

programas que possuem cursos de doutorado que tenham obtido nota 5 na etapa 

anterior e que tenham a possibilidade de obterem a nota “6” ou “7”; (c) revisão geral do 

conjunto dos resultados correspondentes às duas etapas anteriores; (d) elaboração do 

Relatório de Avaliação conforme modelo aprovado pelo CTC-ES; e (e) subsídio ao CTC-

ES, pelos Coordenadores das Áreas de Avaliação, com informações que permitam a 

retificação ou ratificação dos resultados propostos pelas Comissões visando fundamentar 

a decisão final sobre a avaliação dos programas de pós-graduação. 

Apesar dos cuidados com a organização dos relatores do CTC-ES, quanto à 

distribuição de, pelo menos, dois relatores para cada programa e a possibilidade de 

algum relator julgar imprescindível esclarecimento adicional sobre a avaliação 

realizada pela Comissão de Avaliação, é na quinta etapa do trabalho das Comissões 

de Avaliação que parece recair a maior preocupação por parte de coordenadores e 

professores dos programas de pós-graduação, sobre o resultado da avaliação. Os 

julgamentos com base nas subjetividades dos avaliadores das Comissões de 

Avaliação podem ser aceitas ou negadas pelos coordenadores de área e pelos 

integrantes do CTC-ES. Reside nessa etapa a possibilidade de ocorrência de 

incoerências ou injustiças que vêm sendo os motivos de pedidos de reconsideração 

de resultados da avaliação dos programas de pós-graduação. O que não se 

consegue entender é porque itens e quesitos tão objetivos podem suscitar 

resultados tão discrepantes em decorrência da subjetividade de avaliadores. 
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Com relação à atualização dos critérios que serão considerados na avaliação dos 

programas de pós-graduação stricto sensu, retiramos informações pertinentes à esse 

processo no Documento da Área de Educação (2016) sobre o qual pinçamos as 

atualizações que diretamente dizem respeito ao tema desta tese. 

Inicialmente cabe a divulgação da proporção a respeito dos quesitos que 

serão avaliados, principalmente sobre os cursos de mestrado acadêmico e de 

doutorado. O Quesito Produção Intelectual, de nosso maior interesse, e o Quesito 

formado pelo Corpo Discente, Teses e Dissertações representam, cada um deles 

35% da avaliação do programa. Podemos dizer que, considerando-se a importância 

relativa dos quesitos da avaliação, a “produção intelectual” ocupa o maior percentual 

da avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação. 

O Documento informa que em linhas gerais, os itens considerados na 

avaliação trienal de 2012 serão mantidos e que a mudança mais importante, junto 

com a definição do período da avaliação passando de três para quatro anos, é a 

quantidade de produtos a ser avaliada no quadriênio. De acordo com o Quesito 4 do 

Documento – Produção Intelectual, será considerada a “média ponderada de até oito 

produções mais bem qualificadas por docente permanente no quadriênio, 

compreendendo livros, capítulos, verbetes e periódicos”.  

Vale lembrar que antes era avaliada toda a produção apresentada pelos 

docentes. Segundo o Documento, as pontuações para cada produto não sofrerão 

alterações, mantendo-se as mesmas utilizadas na avaliação trienal anterior. A lógica 

que se pretendeu implantar é a que os programas ao invés de produzirem mais, 

passem a produzir melhor. 

Na verdade, não houve uma mudança substantiva quanto à esse quesito. A 

avaliação anterior considerava seis produtos publicados de professores atuando no 

curso de doutorado num período de três anos. E agora, serão oito produtos num 

período de quatro anos. A pressão continua a mesma para publicarem dois produtos 

qualificados por ano. E também, a indicação, pelos autores, de seus oito melhores 

produtos implica em considerar as publicações em periódicos mais bem 

classificados pelo Sistema Qualis. 
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As publicações qualificadas do programa por docente permanente (item 4.1), 

representando 60% do quesito que vale 35% da avaliação do programa, descreve o 

emprego da média ponderada de até oito produções mais bem qualificadas. Nessa 

ponderação qual será a pontuação maior, com relação aos livros, capítulos, verbetes 

e periódicos? Considerando-se a publicação dos produtos em periódicos de acordo 

com a lista do Sistema Qualis, o critério sobre esse quesito mantem a sua 

caraterística prescritiva como determinação de cima para baixo. Na verdade, 

proporcionalmente manteve a mesma condição anterior. Como produzir melhor se 

as dificuldades para a publicação permanecerem as mesmas? Uma forte dificuldade 

encontra-se no item 4.4 da ficha de avaliação, que prescreve produção não 

centralizada no mesmo veículo de publicação. 

A atividade de pesquisa é um ponto forte na avaliação do programa. Está 

presente na ficha de avaliação com relação ao Quesito Proposta do Programa. O 

item 1.1 avalia a definição clara da Proposta do Programa e na descrição das 

definições e comentários sobre esse item tem-se que deve existir grupos de 

pesquisa que sustentem o desenvolvimento do programa e também iniciativas de 

convênios com instituições nacionais e internacionais para a realização de 

pesquisas e intercâmbio de docentes e pesquisadores. 

Também o item 1.2 que se refere à avaliação da coerência, consistência, 

abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos 

em andamento e organização curricular, descreve a inter-relação da(s) área(s) de 

concentração e as linhas de pesquisa com a organização curricular e apoio ao 

desenvolvimento de pesquisas e à formação do pesquisador. Outra constatação é o 

item 2.3, que avalia a distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os 

docentes do programa, descreve a participação de 30% dos docentes em equipes 

de pesquisa e na coordenação de projetos de pesquisa, bem como no item 3.5, a 

participação de discentes em projetos de pesquisa. 

Essa valorização das atividades de pesquisa deveria considerar a publicação 

de seus resultados como produtos que surgissem naturalmente do trabalho dos 

pesquisadores contemplando o tempo adequado à sua maturação e não forçados à 
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um aligeiramento da finalização das pesquisas, sob pressão, visando publicações 

que buscam alcançar a média de produtos exigida no quadriênio. 

Outro ponto forte considerado na avaliação é a internacionalização. Está 

comtemplada em quatro itens da ficha de avaliação. No item 1.1 do Quesito 

Proposta do Programa descreve a existência de iniciativas de convênios com 

instituições nacionais e internacionais para a realização de pesquisas e intercâmbio 

de docentes e pesquisadores;  no item 2.1 do Quesito Corpo Docente refere-se à 

participação dos docentes em atividades de aprimoramento, especialmente no 

exterior; no item 2.5, sinaliza para a participação do corpo docente em comissões 

nacionais e internacionais de avaliação, diretorias de associações científicas 

nacionais e internacionais, bem como em diretorias, comitês, comissões ou 

consultorias adhoc em agências de âmbito internacional, nacional ou regional; [...] 

em comissões científicas de eventos internacionais, nacionais ou regionais; e no 

item 5.2 do Quesito Inserção Social do programa propondo a integração e 

solidariedade com outros programas/instituições, valorizando aquelas com 

instituições estrangeiras e aquelas de maior duração e impacto. 

A internacionalização nos moldes com está sendo preconizada soma-se às 

dificuldades as quais coordenadores de programa e os professores credenciados vêm 

enfrentando, requerendo deles um esforço incalculável para darem conta das atividades 

regulares do programa e ainda manterem relações acadêmicas internacionais. Sem 

dúvida, essas prescrições retiram dos docentes a sua condição saudável de trabalho e 

suscitam a manifestação de transtornos físicos e mentais, já constatados cientificamente. 
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CAPÍTULO III 

 

REVENDO A LITERATURA RELACIONADA 

 

A revisão da literatura é um procedimento, também de pesquisa, que contribui 

com os estudos científicos permitindo situar pesquisadores e leitores acerca da 

temática investigada. Da mesma forma que amplia horizontes, desfaz equívocos e 

oferece caminhos a serem pesquisados, considerando lacunas deixadas pelos 

resultados de estudos publicados e levantados nessa empreitada. Torna-se, então, 

imprescindível para a obtenção de consistências requeridas pelo objeto de estudo 

inicialmente decidido para dar-se conta das indagações ou questionamentos, das 

hipóteses e dos objetivos formulados pela pesquisa que será ou está sendo realizada. 

Muitos estudos foram realizados abordando temas que constituem a 

dimensão da qual é parte o objeto de estudo da presente tese. Políticas públicas 

orientadoras da produção acadêmica, produtividade docente, políticas de controle do 

trabalho docente, produtivismo acadêmico, adoecimento do professor universitário, 

intensificação e precarização do trabalho docente, dentre outras, são expressões 

que deram títulos às numerosas pesquisas empreendidas, que buscaram analisar as 

condições do exercício profissional do professor de cursos de graduação e de 

programas de pós-graduação no Brasil. 

Neste capítulo, optamos por trazer uma organização estratificada, focalizando 

duas realidades que oferecem uma noção pertinente às categorias relacionadas ao 

tema foco desta pesquisa que facilitem a compreensão dos diversos estudos 

levantados, selecionados pelos critérios de aproximação com o referido tema, levando-

se em conta as datas de sua publicação e os reflexos das mudanças ocorridas no 

processo de avaliação da pós-graduação implementadas a partir dos anos 1990.  

Abre-se aqui um parêntese para contextualizar os eventos ocorridos nos anos 

1990, cujas mudanças foram marcantes, até os dias de hoje, para o cenário da pós-

graduação. Houve, portanto, um movimento por meio do qual universidades 

brasileiras passaram a introduzir o formato de pós-graduação de origem norte-
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americana, para aproximarem-se das, então, políticas implementadas pelos órgãos 

responsáveis pela avaliação dos programas de pós-graduação e de fomento à 

pesquisa nessa dimensão de formação e aperfeiçoamento de pesquisadores. O que 

se pode perceber é que houve uma considerada redução de exigências técnico-

científicas e de aprofundamento nos respectivos produtos concluídos pelos pós-

graduandos, podendo, até, se localizar num contexto de enfraquecimento dos 

procedimentos investigativos identificados pelo esforço intelectual, do pós-graduando, 

distanciando o seu produto de uma elaboração científica de qualidade acadêmica.   

Configurando essa realidade acadêmica e político-administrativa, rompendo, 

assim, com as concepções tradicionais da dimensão da pós-graduação stricto sensu, 

observaram-se, por conta dessas novas políticas, a diminuição dos prazos para a 

conclusão dos Mestrados e Doutorados. Com isso, foi possível interpretar, por 

exemplo, que pela redução do número de créditos/disciplinas cursadas e pela 

modificação da dissertação num trabalho de fim de curso mais elaborado, devendo 

ser concluída em dois anos. Nessa lógica reducionista, de aligeiramento da formação, 

o Mestrado Profissional passou a ser concebido como um curso de especialização. 

Sem valorar, imaginemos as condições do aluno e seu orientador no 

Mestrado Acadêmico, tendo o aluno bolsista, oficialmente, 24 meses para cursar as 

disciplinas oferecidas, realizar as atividades propostas e, com esforço 

compartilhado, prepararem a dissertação com a devida fundamentação teórica e 

metodológica, configurando-se em um degrau para alcançar um estágio, pelo 

menos, de reflexão sobre um tema relevante que mereça ser pesquisado no nível de 

doutoramento.  

No caso do Doutorado, parece constituir-se numa empreitada com menores 

complexidades acadêmicas e científicas, atribuindo-se mais valor ao processo de 

elaboração da tese, por meio das pesquisas pertinentes ao objeto de estudo, dando-

se menos importância à formação do pesquisador por intermédio do estudo de 

disciplinas. A tese de Doutorado deixou de ser considerada como uma grande 

produção científica que evidencie a maturidade intelectual do pesquisador, e de 

acordo com a política da CAPES e do CNPq, passou a ser entendida como uma 
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elaboração que possa cumprir exigência acadêmico-burocrática desse nível de 

formação, deixando a expectativa pelas “grandes obras” para ser contemplada 

depois do Doutorado nas instituições de ensino e de pesquisa. O Doutorado passa a 

ser concebido como o início da carreira universitária, segundo a atual política para a 

pós-graduação.  

Também, considerando parte dessa realidade dos anos 1990 que influenciou 

a dinâmica do trabalho do professor-pesquisador da pós-graduação, é preciso levar-

se em conta o conjunto de políticas e programas que fizeram parte do contexto 

científico e tecnológico a partir de então. Sobral (2001) analisa alguns deles que já 

estavam se desenvolvendo nas agências de fomento e, a seguir, programas mais 

gerais em fases diferentes de implementação na área de Ciências Biológicas. A 

política científica e tecnológica analisada por essa autora, diretamente nos 

documentos e editais das agências de fomento, serviu como elemento motivador 

para incrementar a pesquisa aplicada e tecnológica, a realização de projetos 

cooperativos entre as universidades e outras instituições públicas e privadas e à 

multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade. 

O trabalho de Sobral (2001), teve por objetivo abordar as novas tendências na 

produção do conhecimento na universidade, evidenciando como a política de ciência 

e tecnologia, no Brasil, vem estimulando a emergência gradativa de um novo modo 

de produção do conhecimento. Com essa intenção, a autora pôde analisar a política 

governamental de ciência e tecnologia de 1996 a 2000 e realizou uma série de 

entrevistas com pesquisadores da Universidade de Brasília e da Universidade 

Federal de Goiás, na área das Ciências Biológicas, sobre o processo de produção 

do conhecimento relacionado aos objetivos das pesquisas, as relações com outras 

disciplinas e com outras instituições, fontes de financiamento e tipos de publicação. 

Por exemplo, discutiu o Programa de Biotecnologia do PADCT - Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - SBIO 1997, que tem como um 

de seus objetivos criar as condições de interação das iniciativas privada e pública de 

investigação em ciência e tecnologia, contribuindo com a solução de problemas 

reais que culminem com o desenvolvimento socioeconômico. Também analisar o 
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CIAMB de 1997 – Sub-Programa de Ciências Ambientais do PADCT, que teve como 

prioridade estimular equipes multidisciplinares e atividades interdisciplinares. Da 

mesma forma o RHAE - Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas 

Estratégicas, de 1999, que se propôs a estimular projetos cooperativos entre 

academias, institutos de pesquisa e setores produtivos, aumentando os 

investimentos privados em ciência e tecnologia, assim como o surgimento de 

empresas de base tecnológica, no âmbito das incubadoras, polos e parques 

tecnológicos (SOBRAL, 2001, p. 267-268). 

Com isso, percebemos a inserção da lógica empresarial no contexto da pós-

graduação, tendo como uma de suas principais características a produtividade que 

vem sendo cobrada por meio de exigências e políticas de controle, no sentido de 

“sensibilizar” o comportamento produtivo dos docentes pesquisadores. Dessa forma, 

levando-os a admitirem-se responsáveis, não apenas pela produção do 

conhecimento que enriquece a ciência, mas também por trabalhar num ritmo de 

produção em escala, prejudicando a qualidade das pesquisas e de seus produtos, e 

desencadeando transtornos às suas realidades profissionais e pessoais. 

Schwartzman et al. (1993), no estudo “Ciência e tecnologia no Brasil: uma 

nova política para um mundo global”, analisando com especificidade essa nova 

política, considerando dentre outras inserções a ideia das research-universities do 

mundo, nos permite entender o pensamento que deve ter povoado a mente de 

outros intelectuais e, também, dos responsáveis pela formulação das políticas de 

governo, caracterizando as mudanças ocorridas nos anos 1990 e que influenciaram 

a realidade das pesquisas no Brasil. Afirmaram que  

há uma clara necessidade de se sair do modelo anterior de 
desenvolvimento científico e tecnológico e partir para um 
equacionamento inteiramente novo e adequado às realidades 
presentes e futuras. Ciência e tecnologia são mais importantes do 
que nunca, se o Brasil pretende elevar o padrão de vida da 
população, consolidar uma economia moderna e participar com 
plenitude em um mundo cada vez mais globalizado. A economia 
precisa se modernizar e se ajustar a um ambiente internacionalmente 
competitivo. A educação precisa ser ampliada e aprimorada em 
todos os níveis (SCHWARTZMAN et al., 1993, p. 23).  
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Os autores argumentaram que a educação carecia de ser ampliada e 

aprimorada completamente, considerando os seus diversos níveis e que levando-se 

em conta o crescimento da economia e o uso das novas tecnologias, surgiriam 

desafios na produção e no uso de energia, no controle do meio ambiente, na saúde 

pública e na administração de grandes conglomerados urbanos. Acreditavam na 

ocorrência de mudanças na composição da força de trabalho e que uma forte 

capacitação nacional seria necessária para que o país pudesse participar, em 

condições de igualdade, das negociações internacionais que poderiam ter 

consequências econômicas e sociais importantes para o Brasil. 

Neste estudo, Schwartzman et al. (1993) são de opinião que uma política liberal 

convencional em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico não produziria 

capacitação na escala e qualidade necessárias. Nesse sentido, não haveria grandes 

oportunidades para “tecnologias artificialmente protegidas e projetos tecnológicos de 

grande porte”. A alta sofisticação e concentração não teriam condições de impactar com 

abrangência o sistema educacional e industrial. Mas, por outro lado, alertavam que com 

“tentativas de planejar e coordenar centralizadamente todos os campos da 

ciência e tecnologia correria-se o risco de expandir burocracias ineficientes e 

sufocar a iniciativa e criatividade” (p. 24, grifos nossos). 

O fragmento de texto que grifamos no parágrafo anterior sinaliza para o que 

na atualidade (2017) pode justificar as críticas a respeito dos desdobramentos aos 

quais se têm observado com relação ao processo de avaliação da produção docente 

e, em consequência, dos programas de pós-graduação stricto sensu. As exigências 

por publicações em periódicos classificados no Sistema Qualis associadas às 

demais atividades administrativas, pedagógicas e científicas, coloca o professor-

pesquisador numa situação de mero cumpridor de determinações formais, quem 

sabe, deixando de realizar suas pesquisas segundo os caminhos naturais obtidos de 

seus achados e tendo de informar “novidades” que se adequem às linhas editoriais 

dos periódicos classificados. Ou seja, ao invés de os seus resultados de pesquisa 

serem publicados num periódico correspondente, o pesquisador vai procurar uma 

linha editorial na qual pode produzir algum texto científico de acordo com o seu perfil 

ou vai desconfigurar seus objetivos de pesquisa para atender aos critérios de 
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publicação de certos periódicos. Até que ponto está sendo conduzido para publicar 

aos invés de desenvolver sua criatividade, optando por iniciativas que busquem o 

aprofundamento de seus estudos, com a autonomia que precisa? 

Esses mesmos autores se posicionaram de uma forma ampla ao contemplar 

as dimensões que contribuírem com a atual realidade e também alertaram quanto ao 

desdobramento da nova política de ciência e tecnologia:  

A nova política de C&T deve implementar tarefas aparentemente 
contraditórias: estimular a liberdade, iniciativa e criatividade do pesquisador, 
e ao mesmo tempo estabelecer um forte vínculo entre o que eles fazem e 
as necessidades da economia, do sistema educacional e da sociedade 
como um todo. Deve tornar a ciência e tecnologia brasileira 
verdadeiramente internacional, e ao mesmo tempo fortalecer a capacidade 
educacional e de C&T do país (SCHWARTZMAN et al., 1993, p. 24). 

Segundo os autores, o pesquisador individual, suas unidades de pesquisa ou 

laboratórios, precisariam se livrar dos obstáculos burocráticos e, ao mesmo tempo, 

buscar oportunidades e alternativas mais vantajosas no Brasil e no exterior no sentido 

de empregar e desenvolver suas competências. Para isso, seria necessária uma 

realidade competitiva, com incentivos públicos e oportunidades privadas que 

reconheçam resultados e imponham custos crescentes à complacência e 

improdutividade e, simultaneamente, o direcionem parcela significativa dos recursos de 

P&D – pesquisa e desenvolvimento – visando objetivos estratégicos bem selecionados. 

Portanto, para esses autores, a nova política, com especificidade, incluiria 

tarefas como (a) o estreitamento dos vínculos entre ciência acadêmica e o setor 

produtivo, aumentando a participação do setor produtivo por meio de um esforço 

nacional de desenvolvimento científico e tecnológico, favorecendo a aproximação do 

Brasil aos padrões das economias industrializadas modernas, tendo em vista que de 

60% a 80% da P&D situa-se no setor produtivo. Dessa forma, demandaria aumento 

significativo dos investimentos privados em P&D, ao contrário de uma redução dos 

recursos públicos; (b) a criação de mercados diferentes, voltados para a ciência 

acadêmica e, também, para a tecnologia aplicada. Dessa forma, o "mercado 

acadêmico" precisaria de um sistema de recompensas e incentivos para os 

cientistas, estruturas de carreira adequadas e mecanismos para aumentar o 
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financiamento público da ciência, enquanto o mercado para a tecnologia aplicada 

deveria alinhar os requisitos de capacitação e qualidade com os de viabilidade 

econômica e necessidade social; (c) o aprofundamento dos laços entre ciência, 

tecnologia e educação, a partir do ensino de pós-graduação até o ensino 

fundamental, contemplando, também, o ensino técnico; (d) forte investigação no 

desenvolvimento da capacidade de inovação do sistema produtivo como um todo, 

apoiado por  incentivos, programas de extensão e fortalecimento da infraestrutura 

tecnológica básica do país; (e) apoio de um limitado volume de projetos integrados 

de pesquisa e educação em áreas de relevância social e econômica indiscutíveis, 

como energia, preservação e controle ambiental, transportes, saúde pública e 

produção de alimentos; como também na educação básica, pobreza, emprego e 

administração de conglomerados urbanos, de acordo com as ideias de Goldemberg 

(1993); Soke e Turcker (1993); Castro, N. (1993); (f) a criação de condições para a 

participação do Brasil nos programas internacionais que lidam com os temas de 

natureza global; e (g) preparação das agências governamentais com perfil de ciência 

e tecnologia com mais flexibilidade e receptíveis a procedimentos regulares de 

avaliação por pares, estimulando os grupos e instituições de pesquisa a desenvolver 

diversidades de fontes e modalidades de apoio financeiro, para além do que os 

governos têm oferecido ou podem oferecer (SCHWARTZMAN et al., 1993, p. 25). 

Vale ressaltar que esses autores se afinam com a ideologia neoliberal e com 

as atuais políticas da CAPES e do CNPq, visando a inserção do Brasil no mercado 

global da produtividade acadêmica. Para Paula (2003, p. 56), “há a tentativa de 

transformação das universidades em máquinas prestadoras de serviços ao setor 

produtivo, através das parcerias com as empresas e das consultorias”.  

Não nos parece adequado atender as ideologias de mercado forçando um 

aligeiramento de resultados das pesquisas para serem publicados e forçar a 

internacionalização da pesquisa brasileira tratando de temas de natureza global 

diante de temas nacionais que precisam ser priorizados por se constituírem mais 

emergentes e de maior importância para o Brasil.  
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É preciso escapar da doutrina neoliberal, que pretende limitar a liberdade de 

pensamento, para se ter condições de buscar soluções de problemas que surjam da 

realidade na qual os pesquisadores estejam comprometidos em suas variadas áreas 

do conhecimento e não se permitirem ser conduzidos por sentidos de outras áreas 

que melhor contemple as características sugeridas no conjunto ideológico dessa 

doutrina que pode impedir a percepção das relações de poder, ainda, encobertas. 

Esses autores vão além ao oferecer recomendações para que essas intenções 

sejam atingidas. Dentre elas indicam (a) o redirecionamento das políticas tecnológicas 

do país, de acordo com as novas realidades econômicas; (b) a proteção da capacitação 

científica já existente; (c) a implantação de uma política tríplice de desenvolvimento de 

C&T – ciência e tecnologia – com mecanismos de apoio bem distintos para a ciência 

básica, a aplicada e a extensão e educação; (d) Infraestrutura para disseminação de 

conhecimento e informação; (e) reforma institucional; e (f) projetos setoriais. 

Para esses autores, a complexidade e o grande número da ciência e tecnologia 

modernas exigem engajamento das instituições de pesquisa nas universidades, no 

governo e no setor privado numa diversidade de ações, que tramitem entre a ciência 

básica e a aplicada, entre a pós-graduação a extensão e formação de professores. 

Portanto, segundo as ideias neoliberais, essas instituições devem ser incentivadas a 

variar suas fontes de recursos no governo, no setor privado, nas fundações sem fins 

lucrativos e, também, entre clientes e alunos pagantes.  

Então, qualquer que seja a ideia de vanguarda ou de alteração da realidade de 

pesquisa ou, ainda, de incremento, nos parece que sempre haverá um fardo pesado 

nos ombros do pesquisador. Senão vejamos: esses mesmos autores vislumbraram 

que as especializações iriam ocorrer e seriam necessárias, mas que deveriam surgir 

da combinação de incentivos externos com vocações internas e que a pesquisa e o 

desenvolvimento científico, para permanecerem vivos, precisariam ocorrer num 

ambiente altamente dinâmico, competitivo e internacionalizado de distribuição de 

recursos, prestígio e reconhecimento (grifos nossos). Logo, como sempre, mais uma 

vez, preconizando caber aos cientistas e pesquisadores “mais qualificados e 
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competentes” o papel de empresários desse empreendimento que é a construção do 

conhecimento com fins competitivos numa lógica neoliberal.  

Nesse contexto, como desdobramentos dessas ideias e políticas que 

permearam os anos 1990, é percebida uma mudança no trabalho do professor-

pesquisador, tendo de se submeter a um conjunto de exigências condicionadas ao 

processo das avaliações periódicas da pós-graduação stricto sensu, principalmente no 

que se refere à produção e publicação de determinada média de “produtos” e demais 

funções, já bem explicitadas nesta tese, no que se configura, de acordo com 

Sguissard e Silva Júnior (2009), como um contexto de intensificação e precarização 

do trabalho nas universidades federais, associado ao produtivismo acadêmico.  

Nas obras consultadas por tratarem-se de importantes contribuições com o campo 

de estudo, foram considerados os objetivos das publicações analisadas e seus 

desdobramentos, concentrando-se na (1) avaliação dos programas de pós-graduação, 

na produção científica e no “produtivismo acadêmico” e (2) nas condições de trabalho 

do professor-pesquisador credenciado em programas de pós-graduação stricto sensu. 

Para isso, o levantamento das referidas publicações foi, inicialmente, 

realizado por indicações de livros por docentes e colegas mestrandos e doutorandos 

do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, 

bem como por colegas docentes da Universidade Unigranrio, instituição na qual 

exerci minhas atividades profissionais no magistério da graduação e pós-graduação 

lato sensu. As demais publicações foram obtidas da pesquisa bibliográfica nos sítios 

indexados disponíveis na internet, como o Scielo Brasil e os periódicos e 

publicações do banco de dissertações e teses da CAPES, do Ministério da 

Educação. 

Preliminarmente, parece conveniente trazer a diferenciação dos termos 

produção, produtividade e produtivismo, bastante utilizados em diversos estudos 

publicados, como a seguir serão divulgados. Esses termos estão diretamente 

relacionados às atividades profissionais desenvolvidas pelo ser humano, o que não se 

dispensa, antes de compreendê-los, fazer uma breve referência ao termo trabalho.   
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O trabalho é concebido como qualquer ocupação manual ou intelectual, na qual 

se despende algum esforço para realizar ou para se obter alguma coisa. É uma atividade 

por meio da qual o indivíduo sob determinadas orientações normativas e sociais, 

transforma matérias. Várias ciências possuem diversificados conceitos de trabalho. 

Há também sentidos diferentes para ele. Por exemplo, o trabalho direto, indireto, 

produtivo, insalubre, material, mecânico, servil, social, de campo e trabalho forçado, 

dentre outros. Há na dimensão conceitual do trabalho a intenção de contemplar uma 

quantidade de atividades realizada por alguém (FERREIRA, 2016; MICHAELLIS, 2016). 

A partir da intervenção do ser humano no ambiente natural e da transformação 

de seus recursos em bens de sobrevivência e de troca, surge a ideia do trabalho. 

Sustentando essa ideia, Braverman (1987) afirma que trabalho é uma atividade que 

modifica o estado de insumos da natureza para melhorar sua utilidade. “A espécie 

humana partilha com as demais [espécies] a atividade de atuar sobre a natureza de 

modo a transformá-la para melhor satisfazer suas necessidades” (p.49). 

Nas reflexões filosóficas o trabalho também foi objeto de análise, buscando-se a 

sua compreensão no pensamento aristotélico. Até os dia de hoje pesquisadores 

fundamentam seus estudos em Aristóteles, a exemplo de Thyri-Cherques (2003) e de 

Weiss (2006). Mas, a maior finalidade do trabalho ganhou força na dimensão 

econômica, ao considerá-lo como uma forma de contemplar as necessidades humanas. 

Essa ideia vem se modificando ao longo do tempo, alcançando o trabalho 

escravo no setor primário, os processos industriais, até ser incorporada pelos ideais 

capitalistas, generalizando as intenções sobre o trabalho. A ideia passa, então, a se 

fixar na produção e no lucro. Nesse contexto, o trabalho integra-se a terra e ao 

capital para tornarem-se variáveis da produção na realidade econômica. 

Buscando-se fortalecer a intenção de fundamentar o presente estudo nas 

ideias foucaultianas e longe de se afirmar que o tema trabalho foi objeto de estudo 

nas obras de Foulcault, localizamos em Vigiar e Punir (2014), no capítulo “O corpo 

dos condenados”, um trecho no qual esse autor afirma que a abordagem sobre a 

história do corpo é tema antigo por parte de historiadores e destaca várias nuances 

em que foi estudado no campo de uma demografia ou de uma patologia históricas. 
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Foi pensado desde objeto desejado, foco de processos fisiológicos, de 

metabolismos, ataques microbianos e virais, almejando estabelecer a relação entre 

os processos históricos e a base biológica da existência. 

Para Foucault, o corpo está fortemente envolvido num campo político, 

submetido às relações de poder que o investem e, dentre outras submissões está, o 

trabalho. Dessa forma:  

Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações 
complexas e recíprocas, à sua utilização econômica; é, numa boa 
proporção, como força de produção que o corpo é investido por 
relações de poder e de dominação; mas em compensação sua 
constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso 
num sistema de sujeição (onde a necessidade é também um 
instrumento político cuidadosamente organizado, calculado e 
utilizado); o corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo 
produtivo e corpo submisso (FOUCAULT, 2014, p. 29). 

Esta citação fornece a ideia da forma como o professor-pesquisador pode 

estar se sujeitando, no contexto de suas atividades produtivas, às exigências que se 

traduzem em pressões por produtividade que devem lhe estar retirando o sentimento 

autêntico pelo trabalho que realiza. 

Mas, voltando a noção do termo trabalho, Braverman nos diz que mais que 

considerar a semelhança entre o trabalho humano com o de outros seres, o que 

realmente interessa são as diferenças que os tornam opostos. O trabalho animal, 

instintivo, segue uma lógica linear previsível mesmo que com a aparência de 

arquiteturas que consideram especificidades que tiveram de ser contornadas para a 

consecução da obra. Trata-se de uma atividade predominantemente inata ao invés 

de aprendida. Portanto, revela um padrão invariável para a liberação de energia ao 

receber estímulos específicos. Já o trabalho humano, consciente e proposital, já se 

faz presente na mente do executor antes de ser transformado em realidade. No final 

do processo do trabalho, o resultado obtido confirma o que já existia na imaginação 

de quem o realizou. O trabalhador “não transforma apenas o material sobre o qual 

opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual 

constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua 

vontade” (BRAVERMAN, 1987, pp. 49;50).   
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Acompanhando as reflexões de Braverman, o trabalho vai além da mera 

atividade instintiva e se configura na força que deu origem à raça humana. Força essa 

que possibilitou a humanidade criar o mundo. É essa condição distintiva do trabalho 

humano que pôde e poderá instituir as diversas formas sociais. Para o autor, “a 

humanidade é capaz de uma infinita variedade de funções e divisão de funções com 

base nas atribuições da família, do grupo e sociais”. Nos humanos, “não é inviolável a 

unidade entre a força motivadora do trabalho e o trabalho em si mesmo. [...] A 

concepção pode ainda continuar e governar a execução, mas a ideia concebida por 

uma pessoa pode ser executada por outra”. Assim, a força que orienta o trabalho é a 

consciência humana, mas isso pode ser separado no indivíduo e restaurado no grupo 

e em outros espaços de convívio (BRAVERMAN, 1987, pp. 53-54).  

A força de trabalho é uma propriedade “especial, distinta e não 

intercambiável” como qualquer outra por ser humana. Somente o dono do trabalho 

dos outros será capaz de confundir força de trabalho com outras formas de realizar 

uma atividade. Isso porque qualquer esforço animal ou humano, como também 

trabalho mecânico, são percebidos como fatores de produção. Mas, para aquele que 

emprega seu próprio trabalho, o que distingue utilizar a força de trabalho contra 

qualquer outra força é uma razão vinculada à economia. De acordo com o olhar 

humano, essa distinção torna-se decisiva ao considerar-se que “todo indivíduo é o 

proprietário de uma porção da força de trabalho total da comunidade, da sociedade 

e da espécie” (BRAVERMAN, 1987, p. 54). 

Complementando essa ideia, esse autor afirma que:  

Esta consideração constitui o ponto de partida para a teoria do valor 
do trabalho, que os economistas burgueses acham poder 
seguramente desprezar, porque estão interessados não nas relações 
sociais mas nas relações dos preços; não no trabalho mas na 
produção, não no ponto de vista humano mas no ponto de vista 
burguês (BRAVERMAN, 1987, p. 54, grifos nossos). 

Marx nos dá uma versão do trabalho numa perspectiva de que humaniza o 

homem, por meio da produção, mas que torna-se um trabalho que escraviza, no contexto 

do produtivismo, e que também deixa de ser um prazer e se transforma em alienação.  
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Considerando o trabalho numa condição externa ao trabalhador, não sendo 

parte de sua natureza, não o realizando, fazendo-o negar-se a si mesmo tendo um 

sentimento de sofrimento em vez de bem-estar, não conseguindo desenvolver suas 

energias físicas e mentais livremente, e apresentando-se fisicamente exausto e 

mentalmente deprimido, o trabalhador somente se sentiria à vontade nas horas de 

folga (MARX, 1967, p.93). 

Ainda em Marx (1967), não sendo o trabalho voluntário nem satisfazendo uma 

necessidade do trabalhador, mas um trabalho imposto, forçado e realizado como um 

meio de satisfazer outras necessidades, seu caráter alienador é confirmado tendo 

em vista não haver formas de compulsão para realizá-lo e ser evitado como um mal.  

Essa condição de alienação evidencia-se numa realidade do trabalho 

exteriorizado, de sacrifício, de mortificação, um trabalho que não é do trabalhador. É um 

trabalho para o outro, não lhe pertence, pertence a outra pessoa (MARX, 1967, p. 93). 

Depois dessa noção simplificada do termo trabalho, retornamos à intenção de 

oferecer a diferenciação entre os termos produção, produtividade e produtivismo. Lato 

sensu, o termo produção relaciona-se ao resultado do trabalho e é um dos elementos 

que constituem a realidade econômica. Segundo Ferreira (2011) é o ato ou efeito de 

produzir; coisa produzida; realização; criação de um valor econômico; feitura de coisas 

que atendem as necessidades econômicas do homem. Por analogia, produção 

acadêmica trata-se do resultado obtido pelo trabalho na academia e, no caso 

específico do objeto deste estudo, considera-se o fruto da reflexão intelectual de 

pesquisadores e seu devido registro por meio de textos socializados por veículos de 

publicação de acesso a todos, da comunidade científica ou da população em geral, 

que tenham interesse nos dados e ideias, então, publicados.  

Nesse sentido, o termo produtividade surge como a condição ou capacidade 

de produzir; qualidade ou estado de produtivo (FERREIRA, 2011). Na dimensão 

empresarial, a produtividade possui entendimento de que para a produção final os 

meios e recursos disponibilizados submetem-se a uma condição de dependência na 

qual a tecnologia e o capital fornecem a condição de produzir ou fabricar o produto 

proveniente do trabalho. Produtividade, para uma empresa que intenta lucro, tem 
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foco na eficiência, nos processos eficientes. Por exemplo, numa fábrica, a 

produtividade está necessariamente condicionada à eficiência, por meio do 

cumprimento de orientações técnicas, normas, manuais e roteiros de processos de 

produção realizada por trabalhadores. Portanto, não pode se afastar das condições 

eficientes empregadas no processo produtivo. 

Dessa forma, na universidade a produtividade tem relação com a constatação 

dos produtos dos acadêmicos, considerados nessa realidade alunos e professores 

realizando pesquisas que buscam, dentre diversas intenções, incrementar o contexto 

do conhecimento científico e, por consequência, das ciências. Em outras palavras, 

professores e alunos publicando o resultado de suas pesquisas, com a finalidade de 

torna-los conhecidos por seus pares. Pode-se dizer tratar-se de uma realidade 

acadêmica produtiva ou na qual há produtividade, porque estão produzindo e também 

cumprindo um dos propósitos da academia que é o conjunto de complementação, 

reformulação, atualização, descobertas e inovação do conhecimento científico. Isso 

porque o conhecimento é sobretudo produzido na universidade. 

Por outro lado, o que parece consenso entre os pesquisadores, o termo 

produtivismo vem sendo largamente utilizado no meio acadêmico e está presente 

em diversos textos divulgados, referindo-se à ideia de produção em larga escala e 

distante de critérios que priorizam a qualidade da produção. De acordo com o 

Dicionário inFormal (2016), produtivismo é uma doutrina que considera a produção 

máxima como o fim único da evolução social. 

De acordo com Siqueira (2004), a predominância do produtivismo tem se 

tornado um elemento forte e negativo na sociedade-cultura pós-moderna. Para esse 

autor, com seus significantes desconexos, sua estetização de toda realidade, sua 

efemeridade em todos os sentidos e seu esquema reinante da simulação, a 

sociedade-cultura identifica o que Giddens (1996) denominou de “orientação 

produtivista de mundo”. Isso quer dizer, na paráfrase de Siqueira, que os 

mecanismos de desenvolvimento econômico substituem o crescimento individual e 

uma vida em harmonia com os outros, e que a lógica do produtivismo orienta a vida 

de um grupo de indivíduos ("consumidores adequados"), enquanto outro grupo 
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("consumidores falhos") fica à deriva econômica, política, social e psicológica, 

lutando pela sobrevivência. 

Reforçando a ideia de produtivismo e consumismo (consumidores adequados 

e consumidores falhos), Giddens (1996) afirma que o grande antagonista da busca 

da felicidade não está configurado na pobreza ou na riqueza e, sim, no produtivismo. 

Ele é o seu verdadeiro inimigo. O consumismo é consequência da orientação 

produtivista do mundo e se desarticula do sentido humano do trabalho.  

Siqueira (2004) afirma, que para Giddens, somente será possível o 

desenvolvimento de novos valores de vida quando o ethos do produtivismo for 

largamente questionado. Siqueira complementa que esse questionamento deve se 

dar no trabalho, em nossas relações com o consumo e em nossas relações com o 

outro, na estrutura educacional, e faz-se urgente na Universidade no momento em 

que esta começa a ser entendida como uma empresa privada. 

Nessa perspectiva, vale aqui repetir a nossa concepção de produtivismo 

como um processo de intensa pressão por produção num contexto de trabalho que 

valoriza a quantidade produzida por unidade de produção. Ou seja, um número 

mínimo de produtos intelectuais Qualis publicados por cada professor credenciado 

em programas de pós-graduação, de acordo com critérios de avaliação 

determinados pela CAPES. Se essas exigências não forem cumpridas, isso acarreta 

a diminuição do conceito do programa de pós-graduação e descredenciamento 

docente, não sendo considerada, de fato, a qualidade da produção. 

3.1- Políticas de avaliação e trabalho docente na pós-graduação stricto sensu  

Retomando a finalidade da revisão da literatura, considerando o caso estrito 

do nosso estudo, inicialmente selecionamos publicações que fazem parte do acervo 

da CAPES Periódicos, por meio da busca eletrônica, utilizando os descritores 

relacionados. Das publicações encontradas, as referências localizadas em cada uma 

delas e pertinentes ao tema objeto de estudo foram também consultadas e 

contribuíram com dados relevantes para situar a realidade investigada. 

http://www.angelfire.com/sk/holgonsi/interdiscip2.html
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Antes, porém, oferecendo valiosas orientações ou mesmo pistas para outras 

buscas bibliográficas, a leitura da obra de Sguissard e Silva júnior (2009), “Trabalho 

intensificado nas federais: pós-graduação e produtivismo acadêmico”, foi de 

fundamental importância. Tratando-se de uma análise em profundidade sobre a pós-

graduação e respectivos processos de avaliação realizados pelas comissões 

formadas por pares que representam a CAPES, forneceu reflexões que subsidiaram 

questões que aqui foram respondidas ou confirmadas. 

Sobre estudos anteriores, que abordaram a mesma temática pesquisada nesta 

tese, Santos (2003) discutiu o modelo brasileiro de pós-graduação focalizando as 

condições de dependência dos cursos de mestrado com relação à produção científica 

e à potencial influência do modelo norte-americano de pós-graduação na conformação 

do caso brasileiro. Também analisou a incompatibilidade dos títulos de pós-graduação 

obtidos no Brasil e em instituições estrangeiras. Outra variável abordada nesse estudo 

está relacionada ao rigor empreendido nos mestrados acadêmicos brasileiros, 

impondo exigências correlatas aos doutorados cursados no estrangeiro.  

Pelo visto, essa última variável persistiu por décadas ao se considerar 

estudos que versaram sobre a evasão de alunos dos mestrados em Educação como 

os de De Luiz (1978) e Guimarães (1983) na UFRJ e o de Lemos (1991) na UFF. 

Tendo sido, posteriormente em 1995, confirmada por mim como uma das causas da 

evasão dos alunos nos mestrados em educação nessas duas universidades, por 

ocasião da pesquisa que realizei no mestrado em Educação da UFRJ, arguindo 

mestrandos evadidos de 1972 até 1988. 

Do estudo de Santos (2003), nos interessa as abordagens sobre a 

dependência cultural e a influência da pós-graduação norte-americana sobre a pós-

graduação brasileira, pelo fato de fornecer uma noção sobre as condições que 

podem orientar o texto científico e a consequente exigência da publicação 

qualificada e da internacionalização. 

Santos (2003, p.630) afirma que ao se considerar a história da implantação da 

pós-graduação no Brasil foi possível revelar suas tradições e identificar contradições. 

Destacou a questão da dependência científico-cultural, partindo do pressuposto de 
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que “houve forte influência norte-americana na implantação dos primeiros cursos, 

influência essa que se deu principalmente na sua estrutura, ficando os critérios de 

avaliação mais próximos dos modelos europeus não-anglo-saxões”. 

Nesse contexto, divulga críticas de outros autores sobre essa situação. Por 

exemplo, Hamburger propôs mudanças na estrutura da pós-graduação brasileira por 

meio do desenvolvimento de “linhas de pesquisa de maior interesse para o país, 

libertando-se, na medida do possível, dos modismos e preconceitos internacionais” e 

da definição de “programas e currículos partindo da realidade e das aspirações 

brasileiras e não somente da tradição em outros países” (HAMBURGER, 1980, p. 90). 

Isso trouxe como consequência a dificuldade para a publicação no exterior, em 

decorrência de serem temas muito específicos da realidade brasileira, menos 

comuns nos artigos das áreas de Ciências Biológicas e Exatas. 

Zancan (1997) criticou o critério da avaliação das publicações dos programas 

de pós-graduação brasileiros, afirmando que na área de Ciências Humanas houve 

preocupação dos comitês com os veículos de divulgação no nível mais local do que 

nacional e/ou internacional, já que o sistema de avaliação implantado não 

possibilitava aquilatar a expressão da área do conhecimento no contexto mundial, 

por inexistência de indicadores universais que servissem de referência para as 

demais áreas do conhecimento (SANTOS, 2003, p. 631). 

Na análise dessas críticas, Santos argumentou que a internacionalização das 

publicações possuía padrão adequado aos trabalhos nas áreas de Ciências Exatas 

e Biológicas, porque os temas não se circunscreviam, apenas, a determinado 

espaço geográfico, cultural e histórico. Já os temas da área de Ciências Humanas 

são mais circunscritos local e nacionalmente, haja vista, por exemplo, um trabalho 

sobre os índios caiapós ou a respeito do movimento dos sem-terra. 

Nesse sentido, para Hamburger (1980), as exigências das revistas internacionais 

tinham foco apenas nos países desenvolvidos por considerarem as suas necessidades e 

os estudos brasileiros, de acordo com essas exigências estariam mais atrelados às 

sociedades desenvolvidas do que às suas próprias (SANTOS, 2003. p. 632) 
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Segundo Santos, a dependência cultural influenciou as atividades científicas 

desenvolvidas no Brasil na medida em que sugeria mecanismos e propósitos que 

acabavam por condicionar as atividades dos pesquisadores. Cita Nunes (1978, p.38) 

para ilustrar um dos mecanismos como sendo a   

atribuição de prestígio acadêmico aos cientistas em função da 
quantidade de artigos de sua autoria publicados em revistas de 
renome internacional, constituindo-se esse mecanismo na melhor 
medida de qualidade do que o país dispõe. Portanto, tais artigos, por 
estarem ligados a equipes editoriais em atividade nos países 
desenvolvidos, devem refletir problemas de interesses desses países, 
para que sejam publicados. 

Outra crítica divulgada por Santos, está na preocupação exacerbada com a 

produção científica brasileira conformada pelo mercado internacional. Sobre isso, 

avaliando-a como uma política que oferece prejuízos, cita Mammana (1976, p.6) ao 

afirmar que “em vez de avaliar o grau de utilidade do cientista para o país, mede, de 

certa maneira, o grau de ressonância em que esse cientista está com os problemas 

da moda, e, portanto, o quanto ele é útil para os países desenvolvidos”. 

Novamente apoiando-se na fala de Nunes, Santos (2003) revela que havia 

currículos de cursos de pós-graduação que evidenciavam a relação dessa 

dependência cultural ao tentar  

reproduzir conhecimentos importados e defasados da realidade do 
país dependente, muitas das vezes não considerando problemas que 
já foram solucionados nos países desenvolvidos, e que já fazem 
parte do domínio industrial, e portanto de seu patrimônio econômico, 
mas cujo conhecimento é crucial para os países dependentes ou 
periféricos (NUNES, 1978, p. 39). 

O tom dessas críticas tenta estabelecer ou resgatar uma identidade nacional por 

pesquisas pertinentes à nossa realidade. Entende-se como denúncia de um processo 

de recrutamento de pesquisadores brasileiros, que na busca pelo cumprimento de 

exigências oficiais visando a publicação, acabavam se afastando dos reais problemas 

que justificavam as pesquisas no contexto acadêmico-científico nacional. 

Mas, o que se viu, desde a criação da pós-graduação no Brasil, foi essa 

dependência cultural. Santos refere-se aos trabalhos de Góes (1972) e Hamburger 
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(1980). O primeiro elogia a adoção do modelo norte-americano afirmando ser no mundo 

desenvolvido, o que alcançou os mais elevados padrões e deu os melhores frutos em 

termos quantitativos e qualitativos. O segundo chega a dizer que a regulamentação da 

pós-graduação no Brasil foi copiada até nos mínimos detalhes da norte-americana. 

Nesse contexto, Santos sugere que concordemos com a concepção do relator do 

Parecer 977/65, que criou a pós-graduação no Brasil, professor Newton Sucupira, que 

argumentou ser a pós-graduação norte-americana um exemplo a ser seguido como 

elemento orientador e não de matriz a ser copiada, tendo em vista tratar-se de um 

momento em que se iniciava o nosso processo e que precisaríamos recorrer a modelos 

estrangeiros para criar o nosso próprio sistema. E, ainda, que a sistemática norte-

americana se justificava pelo fato do êxito alcançado ao longo do tempo e por também 

influenciar a pós-graduação de outros países (SANTOS, 2003, p. 633). 

A despeito do alerta do professor Newton Sucupira, de que a realidade 

americana servisse como um modelo orientador, o que se pode argumentar é que, 

como parece uma prática brasileira, exemplos estrangeiros acabam por ser 

implementados como uma doutrina que se incorpora ao contexto nacional, como uma 

panaceia que não sofre a necessária análise e avaliação para tomadas de decisão 

adequadas, buscando-se os resultados nas mesmas condições obtidas “pelos outros”, 

ignorando os nossos, estrutura, realidade, funcionamento e insumos pertinentes.  

Acrescentando um pouco mais sobre a influência norte-americana na 

universidade brasileira, Paula (2002) nos diz que: 

[...] a concepção norte-americana de universidade traduzida na ideia 
de “multiversidade”, atrela as instituições de ensino superior à 
demandas do Estado e do campo econômico, retirando delas a sua 
função crítica. Esta função essencial da universidade requer, para 
ser exercida na sua plenitude, um olhar de estranhamento da 
universidade em relação a todo e qualquer tipo de pressão exterior 
ao campo acadêmico. Ou seja, o papel crítico da universidade 
origina-se de própria natureza como centro de livre formação e 
investigação. (PAULA, 2002, p.123, grifos da autora)   

Em 2006, Mancebo, Maués e Chaves discutiram o novo papel que o Estado 

capitalista assumiu, em face da mundialização do capital, e as consequências para a 

política educacional, especialmente para a educação superior. Abordaram os efeitos 

dessa reforma na organização do trabalho docente, diante do intenso processo de 
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privatização das instituições de educação superior, destacando a neoprofissionalização 

do ensino e a mercadorização da produção do conhecimento. 

Essas autoras relacionaram a reforma da educação superior com o trabalho 

docente, inicialmente, considerando que as universidades e instituições de ensino 

superior, apesar das diferenças quanto à sua história, identidades e condições 

econômicas sofreram influência de demandas da economia global por novos papéis 

que o Estado deveria desempenhar. Acrescentaram, nesse contexto, diretrizes que 

podiam ser observadas nos textos oficiais de instituições multilaterais ligadas aos 

Estados centrais, por meio de relatórios, documentos e empréstimos financeiros. 

Deram destaque às afirmações de Sguissardi (2004) ao afirmarem que as políticas 

de educação superior de quase todos os países sinalizavam para a adoção de um 

modelo, denominado de “anglo-saxônico”, pela universidade, configurando-a como 

“uma organização social neoprofissional, heterônoma, operacional e 

empresarial/competitiva, desprezando sua clássica concepção como uma instituição 

social” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p.43). 

Por conta desse novo cenário, evidenciou-se “um conjunto de propostas 

relacionadas ao modelo institucional gerencialista e uma organicidade com os 

ajustes neoliberais orientados pelos organismos internacionais”. Logo, o modelo 

gerencial se fez presente na educação superior brasileira. O cotidiano dos sistemas 

educacionais revelou dinâmicas relacionadas à adoção das reformas de cunho 

neoliberal. Nesse contexto, houve acentuada influência do modelo neoliberal sobre a 

cultura acadêmica que passa a ser caracterizada pelo exacerbado individualismo, 

competitividade, resultantes do espírito de “competição entre instituições 

educacionais e, entre os pares, pela supervalorização das avaliações com foco 

pseudomeritocrático”, também evidenciando o “imediatismo em relação às 

demandas do mercado de trabalho”. Assim, a ideologia neoliberal apresenta como 

lógica a desconfiguração da “educação como direito social e como compromisso 

social coletivo” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p.44;45). 

Abre-se aqui um pequeno parêntese para elucidar o termo gerencialista que 

essas autoras trouxeram nas suas análises para justificar um novo comportamento 

que afetou o desenvolvimento de processos característicos da pós-graduação. Em 
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linhas gerais, o gerencialismo na educação traduziu-se numa conduta administrativa 

ou um tipo de movimento orientador de práticas administrativas que veio a 

influenciar o entendimento a respeito do processo de gestão da educação com o uso 

de discurso e ação gerenciais “democráticas”, incorporando ideias, técnicas ou 

doutrinas que vão interferir no trabalho docente. Uma nova tipologia de política de 

regulação educacional que veio com a intenção de uma gestão participativa 

contemplando os agentes envolvidos. 

No contexto da gestão da educação, o gerencialismo foi uma forma de 

introdução de elementos estratégicos da administração empresarial na realidade 

educacional, que passa a se estabelecer a partir dos anos 1990, no Brasil, nos 

diversos setores da administração pública, com ênfase nos governos do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), principalmente com a criação do 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). No mundo, 

dentre outros países, fortaleceu-se entre as décadas de 1980 e 1990, principalmente 

na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América.  

O gerencialismo foi fundamentado na crítica da ineficiência da gestão pública 

(como a ineficiência do Estado) sendo que, nessa perspectiva a gestão seria 

beneficiada por meio dos indicadores de “eficiência, controle e competitividade”. 

Segundo Bresser-Pereira (1998), seria a reconfiguração da cultura burocrática do 

Estado que passa a incorporar princípios de uma cultura gerencial. Em outras palavras, 

instituições e setores públicos funcionando com planejamento e resultados nos moldes 

empresariais, empregando o controle sobre os processos de produção e buscando a 

obtenção da eficiência e da eficácia. Com isso, podendo-se observar a nítida perda da 

identidade e da autonomia da universidade brasileira.  

Mancebo; Maués; Chaves (2006) destacaram, nesse contexto, a dupla 

influência das (1) novas ordenações assumidas pelo Estado brasileiro e (2) das 

decorrentes políticas implementadas para a educação superior. Com isso, o docente 

transformou-se num trabalhador do sistema produtivo-industrial, mergulhado em nova 

organização do trabalho, tendo também afetado o produto do seu trabalho entendido 

como força de trabalho competente e tecnologia e conhecimento científico, portanto, 

essenciais para a dinâmica do novo funcionamento socioprodutivo. 
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Nessa ambiência, constituíram-se problemáticas as mudanças e seus 

desdobramentos, destacando-se por um lado  

 
(1) a precarização do trabalho docente, visível até mesmo nas grandes 
universidades públicas, onde proliferam as (sub)contratações temporárias 
de professores; (2) a intensificação do regime de trabalho, donde 
decorrem aumento do sofrimento subjetivo, neutralização da mobilização 
coletiva e aprofundamento do individualismo competitivo, atingindo, 
obviamente, não somente os trabalhadores precários, mas acarretando 
grandes consequências para a vivência e a conduta de todos aqueles 
que trabalham nas instituições de ensino superior; (3) a flexibilização do 
trabalho, em cujo nome novas atribuições são agendadas para os 
professores, muitas das quais desenvolvidas, anteriormente, por funcionários 
de apoio, de modo que o docente agora é responsável não apenas pela 
sala de aula e pelo desenvolvimento de sua pesquisa, mas por um crescente 
número de tarefas, como o preenchimento de inúmeros relatórios e 
formulários, a emissão de pareceres, a captação de recursos para 
viabilizar seu trabalho e até para o bom funcionamento da universidade e, 
por fim, (4) a submissão a rigorosos e múltiplos sistemas avaliativos 
onde a eficiência do professor e sua produtividade são objetivadas em 
índices (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p.47, grifos nosso). 

Essas variáveis que grifamos nesta citação, são bastante abordadas na 

literatura, já constatadas por vários estudos e principalmente pela pesquisa de 

Sguissard e Silva Júnior (2009), ao analisar o trabalho intensificado nas instituições 

federais na região sudeste. Essa problemática foi também abordada por Leher e Lopes 

(2008) no texto referente ao trabalho docente, carreira e autonomia universitária e 

mercantilização da educação. São condições que levam à submissão dos docentes às 

políticas de avaliação e que têm acarretado desdobramentos afetando as suas 

realidades profissionais e pessoais por meio de problemas físicos e psicossomáticos. 

Por outro lado, sobre os produtos do trabalho do professor-pesquisador, essas 

autoras focalizaram as suas duas principais atividades: (1) o ensino e a neoprofissionalização 

do sistema de educação superior e (2) a produção do conhecimento e a ênfase na 

produção de conhecimento economicamente útil, isto é, comercializável. 

Para essas autoras, o trabalho docente foi fortemente influenciado por mudanças 

que forçaram o ritmo da produção, com o aumento das atividades realizadas, criação de 

horários atípicos, aceleração no desempenho das tarefas e o aprofundamento de uma 

lógica “produtivista/consumista”, sugerindo práticas como a leitura apressada do último 

lançamento, o aligeiramento dos cursos, a formação de mais alunos em menos tempo, 

reduzindo o tempo de convivência, o campo coletivo de criação. 
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Uma forte crítica realizada por essas autoras tratou-se do que denominaram 

“mercadorização da produção científica”. Uma denúncia referiu-se a docentes-

pesquisadores que dedicaram precioso tempo para preencher relatórios, 

incrementar estatísticas, participar de editais, atrair visibilidade para sua pesquisa e 

seu departamento, buscando, assim, levantar fundos, para si ou para a própria 

instituição. Também divulgaram uma forma de assédio para que a produção do 

conhecimento fosse relacionada à produção ou à capacidade das empresas 

intensificarem a concorrência capitalista em proveito próprio, por meio da inovação 

tecnológica e do conhecimento técnico-científico. É preciso ter-se claro que a 

demanda mercadológica pelo conhecimento não se refere a qualquer produção 

tecnológica e científica, mas àquela que direta ou indiretamente possa incrementar a 

concorrência intercapitalista. 

Também pontuaram que a consciência da importância estratégica das 

instituições de educação superior e da necessidade do seu incremento, estimulada 

mundialmente, não se tratava de uma intenção neutra e desinteressada. Estavam, 

pois, relacionadas com a competitividade econômica, com a possibilidade da 

produção de um conhecimento que desse apoio ao processo de acumulação, ou à 

garantia da ordem, do controle social e da legitimação do próprio sistema. 

Alertaram para as ameaças aos valores preciosos às universidades, como a 

sua autonomia, ao se considerar a subordinação dessas instituições a uma ordem 

externa, sobrepondo-se à sua agenda institucional, cerceando a sua 

autodeterminação e a liberdade acadêmica. Além disso, concordando com as ideias 

de Mollis (2005), promovendo a desnaturalização das produções, transformando-as 

em conhecimentos mercantilizados. 

As exigências por mais inovação e conhecimento apropriável pela cultura 

empresarial, identificadas na dinâmica mundial, eram facilitadas pelo fato de a 

universidade e seus pesquisadores estarem em processo de captação de recursos, 

fragilizados para negociarem e buscando a superação da crise financeira com receitas 

próprias por meio de “parcerias com o capital, sobretudo o industrial, sem maiores 

escrúpulos” (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p.51). 
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Outra crítica dessas autoras tratou-se do que podemos entender por 

silenciamento da comunidade científica sobre a mercadorização do conhecimento 

tendo propiciado relações acadêmicas de conotação gerencial caracterizadas por 

princípios, parâmetros e feições das organizações econômicas. A universidade e seus 

profissionais deixam, assim, de assumir uma posição crítica com relação a essa 

realidade, diluindo-se o seu papel crítico e transformador do status quo. 

Finalizam o estudo divulgando uma “breve análise” da Lei de Inovação 

Tecnológica (Lei nº 10.973). Segundo as autoras a lei  

pretende constituir um ambiente propício a parcerias estratégicas entre 
as universidades, institutos tecnológicos e empresas; que institucionaliza 
diversos procedimentos como: a transferência de tecnologia das 
universidades e centros de pesquisa para as empresas; a incubação de 
empresas no espaço público; o compartilhamento de infra-estrutura, 
equipamentos e recursos humanos, envolvendo instituições de pesquisa e 
empresas, mesmo em espaços públicos; o afastamento de pesquisadores 
das universidades públicas para tentar transformar seus inventos em 
negócios; o pagamento de incentivos adicionais a pesquisadores-
docentes dedicados a projetos de inovação em parceria com empresas, 
com recursos captados pela própria atividade, dentre outros, poderá 
aprofundar, sem dúvida, o quadro de mercantilização do 
conhecimento e de heteronomia universitária e do trabalho docente 
(MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006, p.51, grifos nossos). 

 

Concluíram que, sob o efeito das novas ordenações assumidas pelo Estado 

brasileiro e da adoção feita pela estratégia neoliberal, desencadeou-se um processo 

de ampliação do espaço privado, não apenas nas atividades ligadas ao setor 

produtivo, mas também no campo dos direitos sociais conquistados pelas lutas da 

classe trabalhadora. 

Na educação superior brasileira, afirmaram que se observa um intenso 

processo de privatização que tem afetado duplamente o trabalho docente – seu 

regime de trabalho e sua produção (o ensino e a pesquisa) – acarretando sérias 

consequências para a produção científica e tecnológica e para a esfera educacional 

de nível superior como um todo. 

Leher e Lopes (2008), na esteira da intensificação do trabalho e da 

mercantilização da educação superior, publicaram um estudo abordando o tema 
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“Trabalho docente, carreira e autonomia universitária e mercantilização da educação”. 

Ofereceram uma noção abrangente dessa situação ao destacar o contexto ao qual se 

origina a mudança das condições de funcionamento das universidades, sob a lógica 

neoliberal, já evidenciada aqui, numa ambiência de crise econômica e inconsistências 

administrativas desencadeadas a partir da Guerra Fria, nos anos 1960. 

Situaram a universidade numa realidade de modernização conservadora e 

discutiram a forma como houve o aprofundamento da influência externa e a 

perda/falta da autonomia universitária. Salientaram que a Guerra Fria não influenciou 

a universidade somente por atos externos, tendo em vista “acordos, convênios com 

fundações estrangeiras, agências multilaterais, agências locais de fomento 

produzirem dinâmicas que reconfiguraram intensamente o fazer acadêmico”. Para 

esses autores havia programas de colaboração que já se estabeleciam antes do 

regime militar, mesmo que com intenções desatreladas da Guerra Fria, e que 

propagaram o modelo americano de educação superior nos moldes de um exemplo 

que servia para o Brasil alcançar uma educação de qualidade.  

A partir dos acordos MEC-USAID, respectivamente de 1965 e 1967, setores 

acadêmicos locais já aguardavam por algumas recomendações. Já havia um setor 

favorável aos objetivos político-ideológicos e econômicos americanos, no sentido da 

incorporação desse modelo “moderno” de universidade. Nesse sentido, havia a 

intenção de transformar a universidade brasileira em uma instituição a serviço dos 

ideais militares e americanos, submetendo-a às relações econômicas, num contexto 

de “modernização conservadora”. Isso faria a universidade “produzir conhecimento, 

C&T e formar quadros técnicos de alto nível, tanto para setores estatais estratégicos 

[...], como para a florescente industrialização por meio de filiais de multinacionais e, 

também, por grandes empresas nacionais”. Era preciso, pois, alavancar uma 

universidade capaz de realizar pesquisas, por meio de um sistema de pós-graduação, 

e evitar que se voltasse contra esses ideais, o que já era realidade, levando-se em conta 

os estudos críticos sobre a teoria da modernização e sobre o desenvolvimentismo. 

Para tal, houve o “afastamento de muitas referências do pensamento crítico e a 

edificação de um aparato de C&T que não estaria a serviço da autonomia 

universitária”. De outra maneira, o governo deslocou o aparato de C&T para o núcleo 
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dirigente do novo regime e, dessa maneira, selecionava pesquisadores que 

integrariam os comitês por meio de consultas restritas. Assim era possível estabelecer 

“o que seria dado a pensar por meio de editais” (LEHER; LOPES, 2008, p.8;9). 

Esses autores abordam características do trabalho docente, bem como a luta 

pela carreira e pelo reconhecimento sindical, numa trajetória desde 1964 até o 

advento da Constituição de 1988. Adiante, discutem a transformação do professor 

em empreendedor, consideradas as possibilidades de, num contexto gerencialista, 

obterem subsídios para alavancarem suas pesquisas. Explicitam a Gratificação de 

Estímulo à Docência (GED), vinculando parte considerada da remuneração docente 

à sua “produtividade” individual, “como instrumento indutor de transformações das 

práticas docentes”. A GED, criada pela Lei nº 9.678, de 03/07/1998, por suas 

exigências, significou uma maneira de intensificar o trabalho docente por meio de 

um “cala boca”, incrementando a realidade produtivista. 

Com o mesmo tom crítico, os autores referem-se à Lei n°10.973/2004 - Lei de 

Inovação Tecnológica, que estimula docentes a obterem incentivos financeiros pela 

realização de pesquisas em parceria com empresas, ao mesmo tempo que “autoriza 

o afastamento dos docentes de suas atividades acadêmicas para se dedicarem às 

suas inovações, o que certamente lhes renderão outros ganhos”.  Para eles, por 

suas características diferentes das atividades que os pesquisadores desenvolvem 

na universidade, isso pode demandar uma “intensificação considerável do trabalho, 

inclusive na pós-graduação”. Essa realidade, para os autores, é “incompatível com o 

conceito de trabalho docente, carreira docente e de planos de trabalho estabelecidos 

nos espaços acadêmicos próprios da universidade”. 

Com relação à precarização do trabalho, os autores iniciaram abordando a 

situação de terceirização de certos serviços da infra-estrutura das universidades e, 

no ensino, professores substitutos mal remunerados, sem direitos e pressupondo 

longas jornadas de trabalho, integram essa realidade alcançando “mais de um 

quarto dos professores das IFES na graduação, totalizando, em 2005, cerca de nove 

mil professores” que realizam seu trabalho centrado na sala-de-aula, desvinculado 

da pesquisa e da extensão, assim como das decisões sobre a instituição. Atestam 
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que os ataques aos direitos previdenciários dos professores desencadearam 

aposentadorias de professores nas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 

Para eles, as consequências dessa precarização afetam os professores efetivos que 

ficam mais sobrecarregados em termos de comissões departamentais, orientações 

de monografia, mestrado e doutorado, orientação de bolsas tipo PIBIC, bancas e 

demais atividades, bem como a relação entre a quantidade de docente inalterada e 

o incremento do número de matrículas de alunos ingressando nas IFES, na 

graduação e na pós-graduação. 

Diante disso,  

a carreira para o magistério superior vai assumindo novos contornos, 
em bases cada vez mais frágeis, e cada vez mais distantes daquilo 
que um dia a definiu: a carreira como condição para o padrão unitário 
de qualidade e para a real autonomia das instituições (LEHER; 
LOPES, 2008, p.18). 

Vale sublinhar, segundo os autores, que mesmo considerando as mudanças 

apontadas no ethos acadêmico, permanecem traços marcantes da universidade 

estruturada na resistência ao governo empresarial-militar, e há uma considerável 

parcela de docentes comprometidos com a formação rigorosa de seus estudantes, 

na graduação e na pós-graduação e engajados com os problemas nacionais. 

Engrossando o caldo da precarização/intensificação, de acordo com esses 

autores, a considerar a proposta da Universidade Nova – UN, mais tarde apresentada 

como medida oficial – REUNI20 – foi idealizado o “professor equivalente” que substitui 

a contratação de um docente em regime de dedicação exclusiva, pela universidade, 

por três em regime de 20h, criando, assim, dois grupos de professores: (a) aquele que 

tem remuneração mais digna e desenvolve pesquisa e extensão e (b) outro voltado 

para as aulas massificadas, como vem acontecendo com professores em condição de 

proletarização nas instituições de ensino privadas mercantis. 

A tese de Doutorado de Maria das Graças Martins da Silva, de 2008, 

intitulada “Trabalho Docente na Pós-Graduação: a lógica da produtividade em 

                                                           
20 O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão da Universidades Federais – REUNI 

– foi aprovado no Governo Lula por meio do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 
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questão”, evidencia o trabalho do professor credenciado sob uma lógica que 

fundamenta as políticas da educação superior e seus reflexos. Parte do pressuposto 

de que as políticas da educação superior, com especificidade, as que avaliam os 

Programas de Pós-Graduação, têm base na produtividade, implicando em 

contradição no trabalho docente, considerando a condição do trabalho e os objetivos 

da educação. Os resultados apontaram para uma avaliação negativa por parte dos 

docentes entrevistados, com destaque para a “privação da convivência e da 

reflexão, individualismo, intensificação e fragmentação do trabalho, entre outros 

aspectos”, que se submetem a essa situação visando contemplar as exigências da 

avaliação dos Programas, que reforça as características da produtividade no 

trabalho e cria contradições às finalidades da educação (SILVA, 2008, resumo).  

A autora conseguiu apurar que “o docente se movimenta, buscando uma 

direção que ainda lhe é incerta”. Afirmou que “as políticas refletem-se, integram-se e 

fortalecem a lógica da produtividade, que, impondo-se sobre a da educação, 

significa a valorização da produção docente fundamentada em determinados 

atributos, dos quais a quantificação é a base”. Com isso, condicionam a produção do 

docente, tornando precário o seu trabalho e debilitando o processo educacional. Os 

dados também revelaram que das contradições evidenciadas nessa realidade e na 

práxis docente, é possível se desenvolver uma produção antagônica à lógica da 

produtividade (SILVA, 2008, resumo). 

Trata-se, portanto, de outro trabalho que estabelece relação entre a 

produtividade e a precarização do trabalho docente e a interferência danosa ao 

processo educacional, mas semeia a ideia de, quem sabe, mais adiante, seja 

desencadeada uma lógica diferente que possa permitir que o docente credenciado 

na pós-graduação tenha condições mais satisfatórias de produzir e publicar num 

contexto mais apropriado às suas pesquisas.   

Oliveira e Fonseca (2010) analisaram o processo de implantação e expansão 

da pós-graduação no Brasil e, com destaque na sua avaliação, deram ênfase ao 

planejamento e à política para o setor e focalizaram os efeitos da regulação e 
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modelação instituída pela CAPES e pelo CNPq. Da discussão que esses autores 

realizaram nesse estudo, concluíram que: 

A análise da pós-graduação e de sua avaliação no Brasil, em que pese 
sua relevância, legitimidade, dimensão, expansão e desempenho, mostram 
uma maior ênfase em índices comparativos em âmbito nacional e 
internacional, tendo em vista a performance ou produtividade do país no 
cenário competitivo internacional. Nesse contexto, a ênfase conferida ao 
quantitativismo vem sendo objeto de questionamento no campo acadêmico, 
principalmente quanto à sua utilização como medida básica da qualidade 
dos cursos (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p. 45, grifos dos autores). 

Essa é uma posição comungada por muitos estudiosos desse tema e presente 

em suas obras. Esses mesmos autores divulgam Severino (2007); Moreira (2009); 

Biancheti e Sguissard (2009); Horta (2006, 2009); Silva Júnior e Sguissard (2009); 

Mancebo, Maués e Chaves (2006); Oliveira e Fonseca (2008); Santos (2003), como 

interlocutores acadêmicos desse entendimento. 

É possível identificar no contexto da avaliação da pós-graduação 

discrepâncias e contradições com relação aos entendimentos de certos termos, 

condições e realidades, que podem causar e certamente vêm causando problemas 

quanto à aceitação dos resultados provenientes das avaliações periódicas, por parte 

de coordenadores e docentes credenciados em programas de pós-graduação.  

Preocupado com o impacto da dimensão regional com relação à avaliação da 

pós-graduação, José Silvério Baia Horta, em 2009, realizou um estudo que 

identificou desequilíbrios na pós-graduação entre as áreas e as regiões no processo 

de avaliação realizado pela CAPES. Esse estudo também discutiu as posições 

reveladas pela área de Educação considerando esses desequilíbrios no contexto do 

relatório “Avaliação da Pós-graduação: diretrizes, critérios e indicadores”, de autoria 

do Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Educação. Foi 

possível concluir a existência de ambiguidades presentes nos conceitos de região, 

área e representatividade. 

Segundo Horta, o Documento de Trabalho apresentado pelo Grupo Gestor, 

junto com a Exposição de Motivos, foi discutido na Reunião e teve sua redação final 

entregue a um Grupo Gestor ampliado, que era formado por dois membros do Grupo 
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Gestor e por 13 coordenadores de Programas. A composição deste Grupo Gestor 

ampliado contrariava frontalmente a exigência de representatividade regional, que 

era fortemente defendida no documento.  

De acordo com o autor, o grupo gestor ampliado reelaborou o Documento de 

trabalho elaborado pelo primeiro Grupo Gestor. A elaboração finalizada dessa 

reelaboração foi admitida pelo Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-

graduação em Educação e posteriormente o documento foi aprovado pela 

Assembleia Geral da ANPEd. Observou que o Grupo Gestor ampliado modificou 

profundamente o Documento de Trabalho, esvaziando-o de seus pontos mais 

polêmicos, no que foi possível obter as conclusões apresentadas a seguir. 

Sobre o conceito de região, também denominado de inserção regional, 

disparidades regionais, condições (des)favoráveis de produção em determinada 

região, consideração das diferenças regionais no momento da avaliação, dentre 

outros aspectos, a ênfase no regional é altamente positiva quando referida à 

inserção regional do Programa, convertendo-se na definição da sua identidade, 

linhas e projetos de pesquisa e de seus conteúdos curriculares, que certamente 

estão de acordo com os desafios que a região apresenta.  

Com relação às disparidades regionais, para o autor o argumento teve 

conotação positiva se considerado como fomentador de “ações afirmativas e políticas 

públicas de investimentos diferenciados para as regiões que apresentam indicadores 

mais baixos”; quanto às diferenças regionais, considerou o argumento negativo – ou 

pelo menos muito ambíguo – se empregado visando destacar possíveis condições 

(des)favoráveis de produção em determinada região e defender as diferenças 

regionais no momento da avaliação. Para certos coordenadores, fazia-se necessário 

aumentar a média da sua região nas avaliações trienais, nesse caso, levando-se em 

conta que “o seu Programa esteja entre os que se beneficiam disso; que sejam 

criados cursos de doutorado em áreas em que eles não existam na região, porém, 

desde que o curso seja criado no seu Programa”; a respeito dos periódicos da região, 

sugeriram que fossem mais bem avaliados no Sistema Qualis, “na condição de estar 

entre os beneficiados o periódico editado pelo seu Programa” (Horta, 2009, p. 366). 
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Horta também considerou ambíguo o conceito de área. Na luta para que a 

área tenha respeitabilidade na Grande Área e frente às outras áreas, a 

respeitabilidade foi argumentada pelos coordenadores como obtida por meio do 

maior número possível de Programas com conceitos mais altos, entre 6 e 7, sendo o 

seu Programa um deles, ou que na área exista maior número possível de Programas 

com conceito 6 e o seu Programa tenha conceito 7. Quanto às especificidades da 

área, foram confundidas com as especificidades da instituição e do Programa. 

Ambiguidade foi observada quanto ao conceito de representatividade 

regional. Ao se admitir a relevância da presença de pesquisadores de outras regiões 

do país para o trabalho das Comissões, fornecendo, assim, uma visão de conjunto 

sobre os Programas de sua área, isso não pode ter a condição de 

representatividade, com vistas em defender interesses regionais, institucionais, de 

grupos ou de Programas. 

Horta avaliou a inserção social do Programa como base essencial para a sua 

identidade, assim como uma condição para justificar sua presença em determinada 

região e os respectivos investimentos destinados. Nesse quesito, alerta para que não 

seja confundida a “exigência de inserção social com a cobrança de solução dos 

problemas da região ou da área”, porque isso vai depender, com exclusividade, “de 

opções políticas e de ações diferenciadas de investimento público” (Horta, 2009, p. 367). 

 
No tocante ao conceito de solidariedade, para Horta (2009, p.367),  

 
pode estar significando vínculos duradouros entre grupos, que se 
envolvem em atividades conjuntas e igualitárias de pesquisa e 
produção, ou pode estar escondendo ações pontuais, que estariam 
mais bem definidas pela ideia de venda de serviços, em alguns casos 
bastante lucrativa para algumas instituições e alguns Programas.  

 

Observa-se, então, de acordo com essa realidade destacada por Horta, que 

além de interesses que podem identificar vantagens por conta das dificuldades de 

certos programas com relação às desigualdades e disparidades, é possível perceber 

que por um lado também notam-se tendenciosidades por parte de coordenadores ao 

pleitearem condições e vantagens para seus programas. Nesse sentido, 
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desconsidera-se que seja necessário preservar a unidade, reduzir os distanciamentos 

entre os programas no que se refere aos subsídios para a pesquisa e tecnologia, e, 

também, aumentar a capacidade de desenvolvimento de programas afastados dos 

grandes centros. E que, de outro lado, mesmo que consideremos que a “CAPES 

somos nós”, faz-se necessário refletir sobre o comportamento daqueles 

“representantes de área”, ao se depararem com as reais reinvindicações de 

coordenadores de programas de pós-graduação. Se, na verdade, são 

representantes de áreas nas reuniões que analisam os problemas apresentados pelos 

coordenadores de programas para uma decisão que se possa resolver no nível da 

CAPES, ou são representantes da CAPES, nessas reuniões, que, ignorando essas 

reinvindicações, se colocam como anteparos a defenderem interesses das políticas de 

Governo. Nesse caso, em nome do que se apregoa como na frase de efeito muito 

comum nos dias de hoje: “o que for melhor para a pós-graduação”, parodiando a frase 

dos congressistas de Brasília quando afirmam “o que for melhor para o Brasil”. Enfim, 

em nome de quais interesses, de quais soluções e de qual qualidade? 

Oliveira e Fonseca consideram que esse desenho avaliativo da pós-

graduação configura a avaliação procedida como “centralizadora, contábil, 

operacional, de resultados, tecnicista, performática, intensificadora do trabalho”. Ou 

ainda, acentuando sua ação, “de cunho estritamente pragmático, com implicações 

negativas para o processo de formação dos alunos de mestrado e doutorado, para a 

qualidade da produção docente e para a gestão acadêmico-pedagógica dos 

programas”, referindo-se a uma entrevista do, então, presidente do CNPq, Carlos 

Alberto Aragão, concedida à Folha de São Paulo, em 31 de janeiro de 2010 

(OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p.46). 

 

 

Esses mesmos autores acrescentam que: 

Além disso, questiona-se cada vez mais o que seja a qualidade da 
pós-graduação, uma vez que os quesitos e indicadores de qualidade, 
que vem sendo utilizados, produzem efeitos que parecem modelar 
negativamente a produção, a formação e a própria gestão dos 
programas de pós-graduação e da pesquisa científica (OLIVEIRA; 
FONSECA, 2010, p.46, grifo dos autores). 
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Ainda aproveitando as ideias de Oliveira e Fonseca (2010), a respeito da 

avaliação da pós-graduação, esses autores afirmam que os debates sobre esse 

assunto foram pautas de diversos eventos científicos no Brasil com a presença 

sistemática de interessados representantes da comunidade acadêmico-científica. 

Divulgam que as posições por esses reveladas avaliavam que os programas de pós-

graduação não tinham sido objeto de estudos empíricos continuados, cuja condição 

poderia considerar tais programas a partir da sua prática institucional. Acrescentam 

que os estudos já realizados evidenciam resultados insuficientes para fundamentar a 

aferição da qualidade dos cursos indo além das métricas de desempenho, restritas a 

critérios quantitativos que medem a produtividade de docentes e programas.  

Nesse sentido, a ideia que se tem é que ainda há caminhos a se percorrer 

para abranger certas especificidades que compõem essa realidade, aprofundando 

as análises e ampliando o seu conhecimento por meio de outras variáveis que se 

fazem necessárias para mais bem elucidar um contexto que não se restringe, 

apenas, à quantidade de produtos obtida pelos docentes credenciados. 

E que também, segundo eles,  

[Se] analisem a repercussão do processo avaliativo no desenvolvimento 
do campo educacional, considerando a formação de novos grupos de 
pesquisa, novas exigências para a criação de programas, fontes e 
forma de financiamento, classificação de programas, estratégias de 
articulação dos docentes em grupos e redes de pesquisadores e o 
papel das entidades científicas e dos órgãos reguladores, supervisão 
e de fomento (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p.46). 

Esses autores, ainda, deixam clara a necessidade de se realizar pesquisas 

que contemplem as áreas do conhecimento, buscando destacar os seus efeitos, no 

funcionamento dos diferentes programas, sobre os contextos administrativos 

docentes e discentes.  

Nesse caminho, o contexto do gerenciamento dos programas merece estudos 

para resolverem as divergências já constatadas entre seus pares, que se evidencia 

por um sentimento de desconforto diante do qual coordenadores, para fazer valer as 

frequentes e novas exigências reguladoras oficiais, têm de torná-las efetivas junto 
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aos corpos docente e discente, sob o risco de, não sendo aceitas e cumpridas, 

provocaram consequências negativas à avaliação do programa. No contexto 

docente, surge a necessidade de se confrontar as exigências por produtividade com 

as condições de trabalho do professor pesquisador, condizente aos quesitos 

internacionalização e publicação em periódicos de comprovada qualidade, o que tem 

desencadeado forte intensificação do seu trabalho e problemas de saúde, por 

exemplo. Já no contexto discente, merecem ser investigados os desdobramentos 

gerados pela redução do tempo de pesquisa e de redação da tese, consideradas as 

suas condições de vida e de trabalho (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p.46;47). 

Concordamos com esses autores quando afirmam tratar-se a avaliação da 

pós-graduação, na atualidade, um conjunto de procedimentos quantitativistas, 

utilitaristas e competitivos, bastante distantes ou que ignoram a história, identidade, 

relevância, projeto acadêmico, inserção e compromissos acadêmicos e sociais de 

cada instituição e programas.  

Nesse mesmo sentido, o que pode encontrar ressonância em outros autores, 

afirmamos que os órgãos oficiais de avaliação e fomento dos programas de pós-

graduação exercem um poder infinitesimal e contínuo sobre o trabalho intelectual, 

impedindo uma condição crítica e autônoma dos programas e dos seus 

pesquisadores. Uma importante diferença que pode ser observada é que, no caso 

da presente tese, o estudo está fundamentado no pensamento Michel Foucault, a 

referência principal que nos inspira.  

Nessa linha de argumentação, os critérios de avaliação não levam em 

consideração a diversidade dos programas, nem das condições administrativas, 

pedagógicas e financeiras, assim como das características que definem o perfil 

institucional das universidades brasileiras. Percebe-se, nitidamente, que essas 

instituições apresentam diferenças, principalmente ao se considerar o tripé que 

fundamenta as suas atividades fins. Isso quer dizer tratarem-se de 

instituições que são muito mais fortes no ensino, outras que se 
dedicam mais ao contexto da pesquisa científica, como também 
aquelas que se destacam nos projetos extensionistas. São 
instituições heterogêneas avaliadas por critérios homogêneos 
(PAULA; SUETH, 2015, p. 113). 
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Considerando os reflexos dessa situação, Oliveira e Fonseca (2010) afirmam 

que ao invés de avaliar a qualidade da produção e da realidade brasileira nos seus 

aspectos econômico, social e cultural, o sistema de avaliação e regulação da 

CAPES e do CNPq privilegia fatores quantitativos e a internacionalização da 

produção acadêmica. A despeito do Plano Nacional de Pós-graduação – PNPG à 

época (2005-2010) dispor sobre a diversificação da pós-graduação, mesmo assim 

os modelos da avaliação como também do financiamento estatal não deixaram de 

homogeneizar a qualidade dos programas e da produção do conhecimento. Nesse 

sentido, o modelo de avaliação não considerava, com prioridade, as informações 

específicas das áreas do conhecimento, mesmo se as comissões de avaliação 

fossem constituídas por docentes que representassem as diferentes áreas. Portanto, 

os critérios acabavam por ser unificados, privilegiando, assim, as áreas 

cientificamente hegemônicas (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p. 48). 

Muito embora não seja diretamente o Plano Nacional de Pós-Graduação parte 

do objeto de estudo desta tese, abre-se aqui mais um pequeno parêntese para nos 

referirmos a respeito do sexto PNPG (2011-2020), a partir da contribuição de 

Francisco César de Sá Barreto e Ivan Domingues (2012). Esses autores 

participaram ativamente da elaboração do referido Plano, mas no texto citado, 

procuraram avaliar criticamente o processo e emitir as suas opiniões, distanciando-

se do papel que exerceram enquanto integrantes da sua elaboração. 

O texto aqui referenciado teve por objetivo trazer esclarecimento à 

comunidade acadêmica que atua na pós-graduação a respeito dos fundamentos e 

das diretrizes do PNPG 2011-2020 publicado pela CAPES. Os autores 

contextualizaram o novo Plano no contexto histórico mais amplo dos Planos 

anteriores, bem como no tempo presente e na conjuntura atual do país, com seus 

grandes desafios, considerando-se os seus legados históricos, como também os 

problemas seculares do sistema de ensino e os caminhos para a sua superação. 

Para os autores, o atual PNPG 

propõe o crescimento do sistema, mas não o crescimento linear de 
todas as áreas: é necessário escolher, crescer com qualidade, combater 
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as assimetrias e as distorções, e vencer o conservadorismo do sistema. 
O lema é: ousar mais, experimentar o novo, atentar aos desafios e 
enfrentar as urgências (SÁ BARRETO; DOMINGUES, 2012). 

Dentre as urgências, tem-se a necessidade de se resolver o forte déficit de 

cultura de inovação que afeta as empresas e a universidade no Brasil, tendo como 

desdobramento “a dificuldade secular de transformar ciência em tecnologia, cujo 

sinal mais evidente é a nossa indigência em patentes”. O Plano forneceu orientação 

para o combate do déficit propondo o modelo da “tríplice hélice”, tratando-se de 

conjunto de estratégias que “envolvem ações e parcerias entre órgãos públicos e 

privados nos setores de meio ambiente, agroindústria e tecnologia de informação e 

comunicação”. Nesse sentido, o resultado esperado é que a cultura da inovação se 

consolide no país nos dez anos da vigência do plano, de maneira modesta, sem 

superestimar seus resultados. Trata-se do percurso de caminhos pouco trilhados, de 

forma competente (SÁ BARRETO; DOMINGUES, 2012). 

Segundo esses autores, o Plano definiu diretrizes que precisam ser levadas 

em conta, “implementadas por ações específicas e induzidas, e definidas pelos 

governos e a comunidade”. São elas: 

 Estímulo à formação de redes de pesquisa e pós-graduação, 
envolvendo parecerias, nacionais e internacionais, no nível da fronteira 
do conhecimento, com vistas à descoberta do 'novo' e do inédito; 

 Ênfase nas questões ambientais, associadas à busca do 
desenvolvimento sustentável e do uso de tecnologias limpas; 

 Garantia do apoio ao crescimento inercial do SNPG, favorecendo não 
obstante o uso de parcelas significativas do orçamento das agências 
como instrumento de implantação de políticas inovadoras; 

 Consideração, nos diferentes programas visando ao desenvolvimento, 
economia, saúde e educação no Brasil, das características culturais da 
população-alvo; e 

 Atenção às atuais gerações de crianças e jovens, particularmente 
nas áreas de saúde e educação em ações voltadas para o ensino 
básico e superior com a participação da pós-graduação, pois 
dependerá dessas gerações o desempenho da economia brasileira 
nas próximas décadas, como membros da população em idade 
ativa, em um contexto de rápido crescimento, em termos absolutos e 
relativos, e de forte aumento da população idosa. 

Muita coisa já aconteceu desde a publicação desse texto de Sá Barreto e 

Domingues. Mesmo em se tratando de um breve parêntese, faz-se necessário 

acrescentar dados que já mereceram tratamento intelectual crítico como resultados 
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da implementação do PNPG, por meio de pesquisa, um pouco mais recente. Sendo 

assim, lançamos mão das análises realizadas por Michely Jabala Mamede Vogel em 

sua tese de doutoramento, de 2015, que no mesmo ano publicou artigo com Nair 

Yumiko Kobashi, dando conta do tema “Avaliação da Pós-Graduação no Brasil: seus 

critérios” (VOGUEL; KOBASHI, 2015). 

Como já se sabe, consubstanciado pelo texto de Sá Barreto e Domingues 

(2012) e agora com Vogel e Kobashi (2015), a intenção destacada do PNPG 2011-

2020 está direcionada à integração do ensino de pós-graduação com o setor 

empresarial e a sociedade, com foco em temas de pesquisa visando a superação 

das assimetrias e a preparação de recursos humanos para empresas e programas 

nacionais. Para Vogel e Kobashi, o Plano não rejeita a ideia de que a pesquisa é a 

principal engrenagem da pós-graduação, entretanto, realça preocupação com a 

preparação de professores nos níveis médio e básico. Acrescentam que: 

Esta missão, ausente dos planos anteriores, mostra a nova frente de 
trabalho a ser assumida pela CAPES, salientando o papel da pós-
graduação na apresentação de soluções para os graves problemas 
da educação básica no país. Nessa medida, cria uma nova instância 
de atuação dentro da própria CAPES, a Diretoria de Educação 
Básica (VOGEL; KOBASHI, 2015).  

 

De acordo com essas autoras, o Plano destaca a internacionalização 

incentivando (1) o aumento do número de estrangeiros nas universidades brasileiras; 

(2) o apoio para estágios de pós-graduação no exterior, como, por exemplo, os 

doutorados-sanduíche; (3) maior participação de pesquisadores em congressos e 

eventos internacionais; (4) a realização de doutorado completo no exterior; e (5) a 

criação do Programa Ciência sem Fronteiras, específico para alunos de graduação 

buscarem no exterior a complementação de seus estudos. Este último, ainda sem a 

comprovação dos impactos produzidos. 

Ainda segundo essas autoras, no plano, a avaliação está concebida como um 

processo que carece de aperfeiçoamento permanente, considerando os necessários 

ajustes que visam as mudanças das áreas do conhecimento que são avaliadas. Tem 

natureza meritocrática e associa reconhecimento e fomento, pela definição de 
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políticas e critérios para financiamento dos programas de pós-graduação. Portanto, o 

desempenho dos programas está atrelado à concessão de recursos. Fundamenta-se 

em parâmetros que consideram as publicações científicas e a eficácia na formação de 

mestres e doutores preservadas desde o início da implantação da avaliação. Por 

serem levadas em conta a expansão do sistema em regiões carentes de programas 

de pós-graduação, a nucleação e a solidariedade, a cooperação entre programas foi 

introduzida como parâmetro, valorizando-se os programas DINTER e MINTER21. A 

avaliação da produção intelectual precisa passar por reformulações periódicas quanto 

ao Sistema Qualis periódicos, para avaliação e pontuação da produção de artigos em 

periódicos, bem como a avaliação de livros e da produção artística. Objeto de 

questionamento foi a periodicidade da avaliação, por ser curta para apurar os 

resultados das mudanças implementadas a fim de adensar as propostas dos 

programas. Outra preocupação paira sobre a necessidade de criação de um sistema 

de avaliação que depure variados critérios de natureza acadêmica e não acadêmica, 

adequados às diferentes situações e necessidades, como no mestrado profissional. 

Continuam as autoras: 

As diretrizes para a avaliação da pós-graduação chamam a atenção 
para a importância do monitoramento dos programas, de modo a 
estimulá-los a alcançar melhores patamares de qualidade e a 
estabelecer distinções entre cursos acadêmicos, profissionais e para 
formação lato sensu. Evidentemente, como o próprio nome já diz, este 
plano pretende consolidar suas expectativas. Merecem maior clareza 
conceitual a interdisciplinaridade, a internacionalização e a atuação no 
ensino básico que, na ausência de definições e indicadores objetivados, 
podem ser objeto de avaliações erráticas (VOGEL; KOBASHI, 2015).   

 

Reportamo-nos, apenas, ao que julgamos ser de interesse do objeto de estudo 

desta tese, com relação ao PNPG 2011-2020. Ao que parece, as diretrizes quanto ao 

problema que estamos criticando poderiam conduzir a um sentimento de esperança 

se considerássemos a flexibilidade prevista, no plano, por meio das reformulações 

periódicas com relação aos critérios, por exemplo, da produção bibliográfica, com 

                                                           
21 Mestrado Interinstitucional (Minter) e Doutorado Interinstitucional (Dinter) são turmas de mestrado e 

de doutorado conduzidas por uma instituição promotora (nacional) nas dependências de uma 

instituição de ensino e pesquisa receptora, localizada em regiões, no território brasileiro ou no 

exterior, afastadas de centros consolidados em ensino e pesquisa (CAPES, 2017). 
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pertinência ao Sistema Qualis periódicos. Mas, essas reformulações somente 

modificam a classificação dos periódicos e mantêm as exigências para a publicação, 

desconsiderando a realidade profissional do professor-pesquisador e as dificuldades 

que se apresentam para se conseguir as publicações. 

A internacionalização prevista no Plano, apesar de já ter sido estudada em 

algumas perspectivas, mereceria uma análise crítica por meio de um estudo 

acadêmico que considerasse a sua pertinência na atual realidade da pós-graduação 

brasileira e o interesse dos organismos internacionais por meio de suas diretrizes 

sugeridas aos programas e projetos educacionais brasileiros por eles financiados.  

Oliveira e Fonseca realizaram outro trabalho intitulado “A avaliação da pós-

graduação e o seu impacto no trabalho acadêmico dos professores brasileiros”. 

Nesse estudo, analisaram as transformações ocorridas na sociedade 

contemporânea e examinaram as diretrizes políticas originadas de órgãos 

internacionais e do governo brasileiro, registradas nas últimas décadas (até 2010). 

Problematizaram, então, o processo de produção do conhecimento na universidade, 

com destaque na intensificação e na diretividade cada vez mais evidente na 

produção acadêmica, visando a produtividade da pós-graduação brasileira. Nesse 

contexto, dão destaque a uma “qualidade complexa” da produção universitária 

provocada por influências múltiplas caracterizadas por intensa regulação, avaliação 

e supervisão estatal. Para esses autores, faz-se necessário estudar e discutir as 

mudanças em curso. É preciso retomar perspectivas de um futuro mais autônomo e 

profícuo para o processo de formação e de produção intelectual na pós-graduação 

(OLIVEIRA; CATANI; FERREIRA, 2010, p. 9;10). 

É, portanto, mais um estudo que evidencia a pós-graduação sendo pressionada 

externamente pela CAPES e pelo CNPq, submetendo tanto os programas quanto os 

docentes. Os meios e as formas de pressão dessas agências têm sido capazes de 

influenciar a produção do conhecimento e as dinâmicas do trabalho na universidade. 

Aliados às exigências relacionadas ao financiamento, “outros problemas são típicos 

de uma universidade com o perfil de médio porte e em processo de metamorfose”. 

Dentre esses, o atrelamento da pesquisa e da extensão às demandas do contexto 
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local e regional. Isso acaba por constituir-se numa alternativa financeira por meio da 

qual parte dos pesquisadores da instituição passam a prestar serviços ou receber 

bolsas visando aumentar seus vencimentos (FONSECA; OLIVEIRA, 2010, p. 126). 

Segundo esses autores, deve-se considerar que o local e o regional ganham 

significativa importância, numa realidade de globalização produtiva, tendo em vista suas 

potencialidades econômico-produtivas. E que essa política impõe a realização de 

projetos de prestação de serviços à comunidade cujas consequências não se pode 

invalidar. Nesse contexto, há, pelo menos, duas situações a se considerar: o benefício 

de integrar a universidade à comunidade, importante para a produção de conhecimento 

que visa a resolução dos problemas e a indefinição sobre se essas forças 

regionalizantes teriam condições de determinar a produção do trabalho acadêmico, 

submetendo as forças dos agentes intelectuais de caráter mais universalizante. 

O trabalho desses autores contempla a intenção, desejada por eles, de 

alimentar o debate a respeito das mazelas que têm afligido as condições de trabalho 

de professores da pós-graduação.  Nesse contexto, referem-se ao estudo de Sobral 

(2001), que apurou a opinião de líderes de pesquisa da área de biologia e 

evidenciou que as pressões impostas pela CAPES e pelo CNPq não têm conseguido 

inibir fundamentalmente o pensamento autônomo na universidade. E mais, a 

despeito dos critérios que visam ao financiamento das pesquisas terem importância 

junto aos pesquisadores, há outros fatores que contribuem elevando o seu ânimo 

visando a seleção de assuntos e de objetos de pesquisa. Esses fatores dão conta 

das próprias condições sócio-cognitivistas inerentes às áreas do conhecimento, da 

natural evolução da área ou especialidade e, ainda, da possibilidade de exploração 

de temas ainda não pesquisados em seu ambiente acadêmico. Nesse estudo, 

Sobral afirma que mesmo com o imobilismo desencadeado pela regulação, 

avaliação e contínua supervisão desses órgãos, esses fatores dão margem para o 

alcance de um tipo de qualidade da produção acadêmica, podendo ser admitida 

como uma forma de reação contra esse estado de vigilância no contexto da 

pesquisa (FONSECA; OLIVEIRA, 2010, p. 126; 127). 
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Em 2011, Olgaíses Cabral Maués e William Pessoa da Mota Junior 

registraram  resultados de uma pesquisa por meio da qual buscaram identificar 

relações entre a nova regulação educacional e o trabalho docente na pós-graduação 

stricto sensu no Brasil. Asseguraram que o Sistema CAPES de avaliação é central 

na pesquisa e pela análise de seus documentos e da revisão bibliográfica dos 

trabalhos apresentados nas últimas reuniões nacionais da ANPEd, puderam  

identificar as repercussões que o atual sistema de avaliação da pós-graduação está 

trazendo para o trabalho dos professores na pós-graduação. Para esses autores, a 

intensificação do trabalho, o adoecimento e a disseminação do produtivismo 

acadêmico são algumas tendências que se consolidam em termos de mudanças na 

materialidade e subjetividade do trabalho docente.  

As pesquisas nas quais se basearam, a respeito das relações entre regulação 

educativa com ênfase na avaliação e trabalho docente na pós-graduação nos 

últimos anos, confirmaram que a “natureza do trabalho docente a ser desenvolvido 

em uma instituição universitária é incompatível com as imposições que o capital 

busca processar às custas do estrangulamento da autonomia universitária e da 

alienação do trabalho” (MAUÉS; MOTA JUNIOR, 2011, p. 400).  

Para eles, as tendências que influenciam o trabalho docente na pós-

graduação brasileira não se tratam de uma via de mão única, porque observaram a 

existência de resistências, contradições e mediações, a despeito do suposto 

pessimismo e também da realidade pouco entusiasmada das pesquisas. Mesmo 

tendo Sguissardi e Silva Jr. (2009) relatado as dificuldades as quais os professores 

encontram para resistir, considerando o enfraquecimento sindical da categoria e os 

ataques que a educação e o mundo do trabalho vêm sofrendo, Maués e Mota Junior 

(2011), afirmam que há questionamentos e resistências, apesar de ocorrerem de 

maneira isolada e desorganizada. 

Essa aparente inconsistência com relação à existência ou não de 

comportamento resistente por parte do professor da pós-graduação a respeito da 

regulação de sua produção e de suas condições de trabalho revela, pelo menos, 

realidades diferentes, que certamente vão instigar novas investigações. Os dados 
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obtidos por essas pesquisas, principalmente voltados para análises que tenham as 

políticas de avaliação da CAPES como desencadeadoras de diversas situações, 

poderão elucidar tal aspecto. É o caso da presente tese, que teve entre seus 

objetivos apurar, junto aos sujeitos de estudo, a existência de algum procedimento 

institucional, por parte do programa de pós-graduação, ou por iniciativa individual ou 

coletiva de professores credenciados, que pode ser considerado como prática de 

resistência contra a pressão por produtividade, constituindo-se numa lógica 

alternativa em relação às práticas hegemônicas de submissão às políticas de 

avaliação vigentes. 

3.2- O produtivismo na pós-graduação 

Muitos estudos foram publicados sobre esse tema e parte deles foi aqui 

utilizada para fornecer um panorama das ideias divulgadas sobre os aspectos 

relevantes considerados por seus autores, configurando a realidade produtivista. Os 

artigos foram localizados por meio de pesquisa eletrônica em sítios indexados e 

extraídos por seus títulos pela busca das palavras-chave correspondentes, 

relacionando os termos produtivismo, pós-graduação stricto sensu, trabalho docente, 

professor-pesquisador e professor credenciado. 

Dentre os numerosos estudos levantados, foram selecionados aqueles que, 

por meio de triagem, possuíam resumos que tivessem relação direta com o tema 

produtivismo e trabalho docente no contexto da pós-graduação stricto sensu. A partir 

desse procedimento, foram encontrados estudos realizados no período de 2010 a 

2015. Não foram priorizadas as pesquisas que trataram do produtivismo na pós-

graduação em educação, tendo em vista buscar-se uma visão mais ampla dessa 

realidade no nível da pós-graduação stricto sensu, no sentido de obter insumos para 

a pertinente análise e discussão dos resultados apurados nas entrevistas realizadas 

com os professores credenciados dos programas de pós-graduação em educação. 

O produtivismo acadêmico tem sido objeto de crítica de intelectuais de várias 

áreas e programas de pós-graduação, sendo considerado como uma condição que 

afeta indistintamente o trabalho de professores credenciados nos programas dos 

diversos campos do saber. Trata-se, portanto, de um acontecimento que tem trazido 



179 

 

transtornos profissionais e pessoais para esses trabalhadores, considerando-se a 

forma como estão sendo empregados os critérios oficiais de avaliação, 

principalmente os relacionados à produção bibliográfica e a sua publicação. 

Consideramos pertinente iniciar esta seção com um estudo que teve a 

intenção de conhecer as bases que fundamentam a classificação dos periódicos 

pelo Sistema Qualis, concebida como o parâmetro que impulsiona a comunidade 

acadêmica a decidir pelo envio de suas produções para publicação. Vanessa Souza 

Pereira e Maíra Baumgarten, em 2010, publicaram o texto “Avaliação de periódicos 

científicos e a base Qualis: produtividade ou produtivismo?” Tiveram por objetivos: 

(a) examinar a percepção de editores de periódicos científicos das áreas de Ciências 

Humanas e Ciências da Vida a respeito dos critérios de avaliação e classificação 

adotados pelo Sistema Qualis; e (b) investigar e detectar relações entre os critérios 

de indexação da base Qualis e uma perspectiva produtivista que tende a dificultar a 

manutenção de periódicos brasileiros. 

Por meio da aplicação de questionários semiestruturados, enviados por e-

mail, 32 editores de periódicos das respectivas áreas (16 de cada uma delas) 

responderam perguntas sobre percepções de benefícios, problemas e possíveis 

reformas ao modelo de classificação atual.  

A pesquisa pôde apurar benefícios, tais como o fato de que a classificação 

motiva o esforço para melhoria e aprimoramento da qualidade dos periódicos; 

estabelece índices comparativos entre as revistas; serve como base de registro de 

publicações; e dá visibilidade aos periódicos considerados de boa qualidade. 

Também registrou problemas como critérios de indexação pouco claros; não 

contribuindo como mecanismo de aferimento de qualidade e comparação entre as 

revistas; bem como é um desestímulo à publicação em periódicos menores, recentes 

e/ou em desenvolvimento; constatam-se falhas de isenção na avaliação entre os 

pares; e os parâmetros não são tão adequados à realidade brasileira. 

As autoras sugeriram que devem ser observados fatores como regularidade e 

abrangência da publicação, o número de autores por trabalho e inclusão de critérios 

qualitativos; valorizar periódicos com temáticas específicas; atender especificidades 
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de publicações interdisciplinares; melhorar a definição das notas de corte; 

estabelecer uma instância reguladora do processo de avaliação; e repensar os 

critérios, ampliando o debate sobre a avaliação de periódicos.  

Apuraram divergências entre os editores quanto à influência dos critérios Qualis 

para avaliação de periódicos e a produção individual dos pesquisadores. Enquanto para 

uns a necessidade de fortalecimento do currículo pessoal é um fator positivo e 

estimulante, para outros se constitui em um obstáculo à criatividade.  

Para as autoras, o ponto de convergência entre os questionados centrou-se 

no sistema de avaliação de periódicos que carece de permanente reformulação, 

para contemplar as necessidades temporais das áreas do conhecimento, com a 

ampliação do debate sobre os critérios e a razão de se mensurar a qualidade dos 

periódicos científicos. 

Essas autoras divulgaram algumas Influências do modelo do Sistema Qualis 

na produção dos pesquisadores, segundo os editores. Como aspectos positivos, 

foram de opinião que o sistema motiva o esforço para a melhoria e o aprimoramento 

da qualidade dos periódicos: (a) permite a valorização do esforço dos 

pesquisadores, de acordo com os respondentes da área de Ciências Humanas, 

referindo-se aos periódicos B1; (b) incentivo a competitividade, segundo os editores 

das Ciências Humanas, fazendo menção aos periódicos B3; (c) e, a melhoria da 

qualidade dos resultados, dos artigos e das revistas, na opinião dos editores da área 

de Ciências da Vida, com relação aos periódicos B4.  

Como aspectos negativos, os editores da área de Ciências Humanas  

apontaram que (a) para a área de História, avaliar o volume de um periódico em 

quantidade de artigos não é tão bom, pois os textos são fruto de árduo trabalho 

intelectual e de pesquisa, e demoram muito para chegarem à fase de publicação, 

relacionando-se aos periódicos A1; (b) periódicos bem qualificados costumam 

apresentar mais restrições, desestimulando inovações e pesquisas locais; e, (c) na 

busca por publicar em periódicos estrangeiros, os editores da área de ciências da 

vida são de opinião de que algumas pesquisas que teriam forte importância local 
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não são feitas, pois não haveria interesse de publicá-las por parte das revistas de 

maior fator de impacto,  considerando os periódicos B5. 

Pelos resultados desse estudo, confirma-se a necessidade de reformulação 

continuada do sistema de avaliação dos periódicos e, com isso, seria possível 

melhorar a realidade de publicação da produção acadêmica na pós-graduação 

stricto sensu, evitando-se os transtornos evidenciados e as dificuldades que se 

interpõem ao cumprimento dos critérios de avaliação relacionados à produção 

bibliográfica do professor-pesquisador credenciado. 

Ana Maria Netto Machado e Lucídio Bianchetti, no artigo “(Des)fetichização do 

produtivismo acadêmico: desafios para o trabalhador-pesquisador”, em 2011, 

abordaram o comportamento controvertido de professores-pesquisadores que 

reclamam e criticam a situação adversa com relação ao processo de publicação, 

caracterizado pelo produtivismo acadêmico, mas acatam as suas respectivas 

exigências. Nesse contexto, observaram mudanças escassas e resignação. Nesse 

artigo, os autores investigaram o surgimento da engenharia social que conduz o 

mundo, a partir do século XIX, no Ocidente. Destacaram a forma como as ciências 

humanas e sociais se configuraram e a maneira como firmaram compromissos com 

“governos e homens de negócio”. 

Apontaram que a Educação, Ciência e Tecnologia empregadas como 

ferramentas para promover progresso econômico e social retiraram a importância da 

Universidade, reduzindo-a à mera “executora e refém, não autônoma”. Em 

contrapartida, retrucaram que é exatamente “o capital que precisa do conhecimento 

gerado pelos trabalhadores-pesquisadores para reproduzir-se”. Defenderam a 

posição de que são os pesquisadores que sofrem com a intensificação e alienação 

do seu trabalho e essa situação torna-se um grande desafio para eles. 

No mesmo ano, Eunice Trein e José Rodrigues publicaram o texto “O mal-

estar na academia: produtivismo científico, o fetichismo do conhecimento-

mercadoria”, que com base marxista e contribuições de Freud, discutiram o mal-

estar provocado pelo fetiche do conhecimento-mercadoria e o produtivismo 

científico. Com Freud, intentaram explicar o mal-estar que impacta a academia, 
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refletindo sobre as angústias que aprisionam os pesquisadores e com Marx 

buscaram desvelar as bases desse mal-estar e sua possível superação. Os autores 

ainda evidenciaram as limitações dessa condição e de suas consequências 

pessoais, institucionais e científicas. E de acordo com Vilaça e Palma (2013), a tese 

desenvolvida pelos autores “é que o conhecimento vem perdendo seu valor de uso 

para um valor de troca, tornando-se mercadoria, o que tem causado conflitos (mal-

estar) na academia”.  

Coincidentemente, esses dois artigos, publicados em 2011, encaminharam 

suas abordagens relacionando o produtivismo acadêmico com a “síndrome que 

impregna a produção capitalista”, denominada por Marx de “fetichismo da 

mercadoria”. Para esse teórico, na sociedade capitalista, “os objetos materiais 

possuem certas características que lhes são conferidas pelas relações sociais 

dominantes, mas que aparecem como se lhes pertencessem naturalmente”. No 

contexto da produção acadêmica, os pesquisadores conferem ao produtivismo um 

poder imaginário, mas que na verdade, parece-nos, analogamente, constituir-se de 

forças reais, não controladas pelos pesquisadores e que exercem controle sobre eles, 

logo, não se tratando de produto da imaginação (BOTTOMORE, 2012, p.220;221). 

O Produtivismo e suas Anomalias foi o título que Christiane Kleinübing Godoi e 

Wlamir Gonçalves Xavier deram ao seu artigo, publicado em 2012, no qual pinçaram 

temas que foram apresentados no III Encontro de Ensino e Pesquisa em Administração 

e Contabilidade – EnEPQ, por Maria Ester de Freitas, Alexandre Faria e Rafael 

Alcadipani, para alimentar a abordagem que pretenderam imprimir ao seu artigo.  

Buscando uma noção mais comum sobre o produtivismo, depararam-se com 

várias definições a respeito do termo, “algumas por vezes irônicas, e diferentes 

compreensões críticas do que seja este (sic) fenômeno cultural, de origem 

econômica, ideológica e filosófica, chamado produtivismo acadêmico”. Diante das 

diversas concepções largamente divulgadas na literatura, referiram-se às 

contribuições de Sguissardi (2010a; 2010b); Bianchetti e Sguissardi (2009); 

Bianchetti e Machado (2009) e Sguissardi e Silva Junior (2009), na área de 

educação. São de opinião que a sua definição é dialética, que de imediato sugere 
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uma postura crítica por tratar-se de “avaliação centrada na quantidade pura e 

simples de publicações pouco lidas ou que não têm a maior importância científica”, 

servindo de base para variadas formas de progressão na carreira acadêmica, 

desconsiderando a qualidade científica ou a relevância social do que é publicado.  

Com foco na pós-graduação, novamente lançando mão dos autores da área 

da educação, Godoi e Xavier divulgaram que o produtivismo acadêmico adquire 

força de sobrevivência e perpetuação pelos diversos dispositivos de incentivo ao 

desejo de competição entre universidades, programas de pós-graduação, docentes-

pesquisadores e, até mesmo, entre discentes, tendo início na década de 1970 e 

sendo legitimado nos anos 1990. E que essa realidade, que enfatiza mais a 

quantidade que a qualidade para a avaliação de docentes e programas, com o 

tempo, vem se consolidando. 

Situando a sua área, os autores afirmaram que na Administração o 

produtivismo acadêmico já se agravava com relação às publicações de seus pares 

desde 2008, apontando para os efeitos desse fenômeno social construído pelos 

próprios pesquisadores e capaz de alterar a realidade na qual estão impelidos a viver. 

Para eles, lá em 2008 a situação era ainda razoável por conta de uma pressão por 

publicação, mas já se identificava uma síndrome de stress acadêmico, que em 2012 

evoluíra para uma nociva máquina de fazer pontos, transformando a academia em 

uma perfeita fábrica de loucos, sem vítimas ou algozes (GODOI; XAVIER, 2012). 

Para os autores:  

Há uma regra imposta por quem possui os recursos financeiros de que 
a universidade não pode prescindir. Depois há que considerarmos: até 
que ponto há elementos exógenos nesse processo? A comunidade 
acadêmica é mera vítima ou coautora de fato e de direito dessa 
situação? Escolher um culpado externo ao sistema é cômodo e 
confortante, o papel de vítima sempre cai bem (GODOI: XAVIER, 
2012, p. 456;457). 
 

Argumentaram que são comuns as queixas sobre carga excessiva de 

trabalho, redução da autonomia das instituições e o fim da liberdade dos 

pesquisadores. Para esses autores a lógica excludente da culpabilidade apenas 
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gerou acomodação por parte dos professores-pesquisadores e essas queixas 

reduziram-se e já se constituem em uma realidade admitida como inevitável.  

Dando curso ao título do artigo, destacando as anomalias em decorrência do 

produtivismo, esses autores denominaram esse termo não no seu sentido elogioso como 

distanciamento da normalidade, mas como deformações e, por vezes, aberrações. 

Com relação às publicações, denominaram-nas de “papers anômalos” por 

cumprir a lógica produtivista ao invés de serem entendidos como conhecimento 

científico, o principal produto acadêmico socializado para os pares e outros 

interessados.  Para eles, o quantitativismo tem contribuído para a geração de 

pesquisas superficiais acerca de assuntos consolidados com limitada relevância e 

capacidade pífia de criação de conhecimento. Com isso, segundo os autores, nos 

últimos dez anos (2003-2012) o resultado do trabalho de pesquisadores desviou-se 

da pesquisa e produção de conhecimento para a produção e publicação de artigos. 

Trata-se da publicação pela publicação com temas consagrados, fundamentados 

objetivamente na mainstream do momento. Abordam conteúdos que nada agregam, 

mas atendem à necessidade de rápida e efetiva produção e que por sua natureza 

efêmera são naturalmente descartados e esquecidos, até pelos seus autores.  

A respeito das autorias e coautorias anômalas, os autores referem-se à perda 

da noção de autoria e coautoria, mesmo que não se tenha parâmetros bem definidos 

que caracterizem a coautoria. Para eles, anteriormente não se tinha dificuldades 

para identificar coautores e a partir do produtivismo, na busca da pontuação, tem-se 

observado as mais diferentes formas de abuso dessa prerrogativa, como por 

exemplo, citando Freitas (2011): “a inclusão de autores que sequer leram o trabalho 

visando à futura reciprocidade, apropriação de ideias de colegas e alunos, e a 

inclusão do nome do orientador em qualquer trabalho desenvolvido pelo aluno”.  São 

os pseudoautores, coautores de amigos e dos orientandos, pessoas que não 

escrevem, não colaboram, usam sua posição para receberem os benefícios da 

publicação (GODOI; XAVIER, 2012, p.460). 

Atestaram que a perda da noção de coautoria está relacionada a falta de 

ética. Novamente citando Freitas (2011), argumentaram sobre as razões pelas quais 
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registram-se, nesse contexto, a resignação e a falta de posturas críticas diante da 

distorção, o que parece só será possível quando houver a redefinição do conceito de 

autoria e sua internalização. Enquanto isso, ainda serão observados abusos e a 

perpetuação dos falsos coautores. 

Reeditando Sguissardi e Silva Junior (2009), relacionaram o produtivismo a 

intensificação e precarização do trabalho dos professores-pesquisadores que optam 

por priorizar as atividades de pesquisa, relegando a um segundo plano o ensino e a 

extensão. Godoi e Xavier (2012) ressaltaram ser imprescindível “incluir no ciclo de 

anomalias o sistema de competição entre instituições de ensino superior”, 

considerando os programas, os docentes e os discentes, promovendo, com isso, 

uma competição danosa porque instituições e programas tenderão a contratar, 

remunerar, promover, bonificar e descartar docentes levando-se em conta a sua 

contribuição com relação ao desempenho do programa, originando efeitos 

patológicos. Isso quer dizer instituições que decidem pelo aumento da sua 

pontuação substituindo profissionais pouco “produtivos” por bons pontuadores, o que 

não deixa de ser outra anomalia: a criação do professor pontuador. 

Abordaram o papel dos eventos e periódicos no modelo produtivista, com base 

em suas experiências como gestores dessas modalidades de socialização de 

resultados de pesquisas. Sobre isso divulgaram que quanto aos eventos científicos de 

área de gestão destacam-se os artigos pouco alinhados aos eventos e também os 

trabalhos oportunistas. A exiguidade dos prazos tem contribuído com a submissão de 

artigos que não são resultados de pesquisa relevante, podendo, assim, distorcer o 

relatório da investigação. Nesse contexto, alertam para não se usar a ameaça dos 

prazos “para abortar pesquisas próprias e de alunos”. Quanto aos periódicos, o alerta é 

para que não se tornem veículos privilegiados para o escoamento de artigos pouco 

alinhados com a sua linha editorial. Solidarizaram-se com os editores, avaliadores e 

funcionários de periódicos que abandonam esse perfil e enfrentam a angústia e a 

indignação diante das anomalias nos artigos, autorias e coautorias. 

Também se posicionaram com relação à saúde do professor-pesquisador, 

afirmando que uma das principais consequências do ciclo anômalo é que o 
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professor-pesquisador, voluntariamente, buscando contemplar metas estabelecidas, 

acaba por aumentar a quantidade de horas do seu trabalho semanal. Sugerem que 

o excesso de trabalho acarreta em riscos na saúde do professor-pesquisador. 

Citando Santana (2011), divulgam que nos últimos anos docentes credenciados da 

pós-graduação se licenciaram de suas atividades profissionais por doenças 

cardiovasculares. Ainda com base nos estudo de Santana, afirmaram que os 

professores que apresentam maior produção científica são os que apresentam a 

maior incidência de doenças cardiovasculares e intervenções cardíacas.  

Citando Machado e Bianchetti (2011), informaram que a carga horária 

trabalho de três turnos durante seis ou sete dias semanais traz problemas como 

sintomas psicopatológicos do tipo depressão e irritabilidade; sintomas 

psicossomáticos, dentre eles a hipertensão arterial, ataques de asma, úlceras 

estomacais, enxaquecas e perda de equilíbrio; e sintomas comportamentais, 

destacando as reações agressivas, transtornos alimentares, aumento de consumo 

de álcool e tabaco, disfunção sexual e isolamento. Nesse contexto, os docentes 

acabam, por meio da obediência cega ao sistema, substituindo o colega que baixou 

o seu nível de produção por um colega mais produtivo, que também trabalha e 

induze colegas a trabalharem 60 horas por semana cobrindo as funções de 

professor, pesquisador, orientador e burocrata. O pesquisador que tenta 

corresponder ao produtivismo é o maior prejudicado porque se cansa, adoece e 

morre na missão masoquista de preservar as suas práticas anômalas. 

Godoi e Xavier (2012) asseguraram que outra consequência das anomalias é 

a (de)formação que estamos produzindo na nova geração de pesquisadores, 

direcionando-os para a pesquisa e distanciando-os das salas de aula. Ou seja, 

acrescentam que o ensino tem sido preterido em prol da pesquisa pois a pesquisa 

gera produtos que são pontuados pelo sistema de avaliação, com isso, o futuro 

professor em formação pós-graduada é pressionado a terminar o curso “no prazo”, 

além de produzir e publicar artigos sem a devida maturidade intelectual. Isso se 

agrava com a exploração do aluno brilhante, ao invés de formá-lo de maneira mais 

sólida. O prazo para o fim do curso limita a pesquisa mais detalhada, a coleta maior 
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de dados em campo, ou, ainda, dificulta a complementação dos estudos em estágios 

de pesquisa em outras universidades. 

Por fim, apontaram como consequências das anomalias do produtivismo a 

geração de profissionais limitados, com desenvolvimento científico muito aquém das 

suas necessidades. Para os autores, isso é tolerado em parte porque o produtivismo 

é conveniente a quem se adapta ao jogo pela competência, e porque também ainda 

existem pesquisadores que estão realizando com ética a produção científica de 

qualidade, a orientação de alunos, à docência, e o acúmulo de atividade burocrática 

na universidade. 

Com esse artigo, Godoi e Xavier aglutinaram, num mesmo texto, as sequelas 

que puderam ser comprovadas em estudos anteriores. Isso alimenta o debate com 

informações que podem ser mais bem exploradas e discutidas em outras áreas e em 

épocas diferentes para reafirmar a extensão e a perpetuação do produtivismo.  

Maria Lúcia Magalhães Bosi, também em 2012, publicou artigo sob o título de 

“Produtivismo e avaliação acadêmica na Saúde Coletiva brasileira: desafios para a 

pesquisa em Ciências Humanas e Sociais”. Nesse artigo problematizou desafios 

impostos à produção do conhecimento nas Ciências Humanas e Sociais, no campo da 

Saúde Coletiva, sob o atual regime de produtividade que norteia as avaliações 

acadêmicas no Brasil. Nesse artigo, focalizou o enfoque qualitativo de pesquisa em 

Ciências Humanas e Sociais; analisou o seu estatuto considerando outras tradições 

que travam disputa pela hegemonia no campo da Saúde Coletiva, por meio do diálogo 

com a literatura, empregando proposições relativas aos campos sociais presentes na 

obra de Pierre Bourdieu, especificamente lançando mão dos elementos que dizem 

respeito à dinâmica do campo, utilizando-se de dados empíricos. 

Teve a intenção de analisar as contribuições da abordagem qualitativa no 

âmbito da pesquisa em saúde na atualidade, tendo por base acepções sobre 

qualidade/qualitativo(a) na interface com a subjetividade. No reconhecimento da 

ciência como campo, utilizou-se do conceito dos campos sociais, de acordo com a 

obra de Pierre Bourdieu, apontando para uma acirrada luta concorrencial em torno 

da competência científica.  
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Dentre os desafios que conseguiu assinalar, destacou “o impedimento de 

diálogos interdisciplinares e obstáculos à equidade na produção do conhecimento, 

baseada no reconhecimento da natureza e do lugar fundante das Ciências Humanas e 

Sociais no campo da Saúde Coletiva”, apesar de se observar discussões na busca pela 

reconfiguração da atual correlação de forças entre os núcleos de saberes da Saúde 

Coletiva em condições de impactar comitês e agendas definidoras da acumulação 

do capital simbólico e econômico no âmbito analisado. 

Fez crítica ao modelo produtivista de avaliação do campo científico, ao referir-

se sobre o padrão esperado dos pesquisadores que “se concentra no mais elevado 

número de publicações científicas, indexadas em periódicos, a maioria deles, 

sediada em países centrais”, de maneira que não são valorizados os produtos 

voltados para os sistemas de saúde e para os problemas nacionais, mas aqueles 

que são "lucrativos" no mercado globalizado das publicações. E, no contexto das 

questões externas à academia, com relação aos produtos nela gerados com 

recursos públicos cita Morin (2010), a respeito da discussão ética acerca da 

cidadania e da competência cívica, bem como do lugar da ciência e o uso que dela é 

feito em distintos contextos. 

Ao apresentar os reflexos do produtivismo na pesquisa qualitativa em saúde 

coletiva, Bosi nos informa sobre as barreiras para conseguir publicar de acordo com 

as exigências centradas na quantidade de publicações e periódicos internacionais 

de alto impacto. Uma delas trata-se da dificuldade de se aceitar estudos com 

discussões que se utilizam da abordagem qualitativa e também de temas que se 

ocupam as Ciências Humanas e Sociais, tendo em vista terem a epidemiologia 

como foco para as publicações. Outra barreira está, também, na dificuldade de se 

traduzir os textos para o inglês, considerando aí o repertório cultural. Para a autora, 

as traduções no escopo da pesquisa qualitativa de qualidade são um 
desafio até mesmo para tradutores especializados e nativos [...] não 
pelo desconhecimento da língua, mas por questões de repertório, 
essenciais a estudos que lidam com linguagem, se pretendermos 
salvaguardar sua fidedignidade semântica. Acrescente-se o limite de 
extensão dos artigos – cada vez mais exíguo – impondo à pesquisa 
qualitativa um nível extremo de concisão, empobrecendo a 
teorização e outros elementos essenciais à qualidade dos artigos 
qualitativos (BOSI, 2012). 
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Divulga que ainda se observa dentre os periódicos classificados como A1 e 

A2, que somente 5% deles admitem estudos com abordagem qualitativa e que para 

se obter a pontuação produtiva será necessário publicar três vezes mais em 

periódicos classificados como B3 que são aqueles nos quais se concentram os 

estudos qualitativos. Essa intensificação “é uma contradição perversa para a 

tradição qualitativa em Saúde Coletiva”, sem contar com a dificuldade de avaliadores 

de periódicos para avaliar pesquisas qualitativas, o que impede a aceitação de 

estudos em determinados periódicos e editais de pesquisa e, ainda, a difícil 

localização de revisores qualificados no enfoque qualitativo. 

A despeito de o artigo tratar de um problema da área da saúde coletiva, é o que 

também se observa em qualquer outra área do conhecimento com estudos pertinentes 

às linhas editoriais dos periódicos, independentemente de ter como foco as pesquisas 

qualitativas, sendo esse problema parte das consequências do produtivismo e das 

exigências por internacionalização no contexto da pós-graduação stricto sensu. 

É nessa realidade produtivista que podem ser observados comportamentos 

inadequados, que objetivando contornar dificuldades para a almejada publicação, 

adentram ao ambiente da ética desqualificando certas atitudes de pesquisadores e 

desmerecendo trabalhos de relevância para a ciência, que podem deixar de ser 

publicados em periódicos bem classificados. 

Sobre a questão ética, Eduardo Diniz elaborou o editorial da Revista de 

Administração de Empresas – RAE, da FGV, intitulado “Ética e bom senso contra o 

produtivismo”, em 2013. Esse editor nos diz que fora questionado a respeito da 

aceitação de segunda versão de artigo anteriormente publicado em outra língua ou 

com o texto modificado. Diante disso, suspeitou que poderia se tratar de uma prática 

que estaria se disseminando na comunidade científica, como desdobramento da 

pressão produtivista, considerando o mesmo entendimento que leva mais em conta 

a avaliação da quantidade do que a qualidade das publicações de um autor. 

Segundo esse editor, faz-se necessário que os periódicos ignorem a lógica 

produtivista, sem no entanto renegar a relevância dos processos de avaliação da 

produção científica, que são importantes para a definição de distribuição dos 
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escassos recursos de pesquisa. Ressalta que também é responsabilidade dos periódicos 

“ter compromisso [...] com os autores que publicam [...], com seus leitores e com os 

princípios da disseminação do conhecimento de maneira ética”, por não se constituírem, 

apenas, instrumentos para medir produção de pesquisadores (DINIZ, 2013, p. 331). 

Outra possível transgressão ética apontada por esse editor é a situação do 

artigo ligeiramente modificado. Quanto a isso indaga sobre as razões de não se 

extrair mais do que um artigo de investigações diferentes feitas sobre uma mesma 

base teórica, por exemplo. Para ele, é propósito dos periódicos fornecer 

contribuições significativas aos seus leitores. É aceitável que certos autores 

compartimentem suas pesquisas de forma que cada uma de suas partes tenha 

validade para a comunidade científica, até mesmo porque a pesquisa de relevância 

precisa de tempo para seu amadurecimento e, com isso, seus resultados vão surgir 

em etapas. E melhor ainda se duas etapas da pesquisa compuserem análises mais 

completas e forem mais significativas. Para esse editor, qualquer editor vai preferir 

uma única contribuição completa a duas parciais (DINIZ, 2013). 

Outro editorial em 2013 destaca o problema de autoria dos artigos. Dessa vez 

trata-se de Eliane Domingues, editora da revista Psicologia em Estudo que escreveu 

sobre a “Autoria em tempos de ‘produtivismo acadêmico’", dando foco às estratégias 

utilizadas por certos pesquisadores para cumprir metas produtivistas. Dentre elas, a 

coautoria de artigos científicos em cuja elaboração, execução e redação o 

pesquisador não teve uma participação efetiva. Citando Garcia, Martrucelli, Rossilho 

e Denardin (2010), afirmou que embora essa prática seja mais comum que o plágio, 

em geral não é punida, por ser considerada apenas mau comportamento 

(DOMINGUES, 2013, grifo da autora). 

Essa editora forneceu critérios que podem ser considerados para identificar 

autores de um artigo científico. Sobre isso apoiou-se nas recomendações do International 

Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) traduzidas e apresentadas por 

Montenegro e Alves (1987), divulgou que cada autor deve ter participado do trabalho para 

poder assumir publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo, incluindo a sua 

participação na: “(a) concepção ou delineamento ou ainda análise e interpretação dos 

dados, ou ambos; (b) redação do manuscrito ou sua revisão quando inclua crítica intelectual 
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importante de seu conteúdo; e (c) aprovação final da versão a ser publicada” (p.192). 

Com isso, os editores podem requerer dos autores que justifiquem a sua inclusão na 

autoria do trabalho. 

Ainda apresentou as recomendações editadas pela Comissão de Ética do 

CNPq, em 2011, sobre a autoria de artigos científicos: 

Por contribuição significativa entende-se realização de experimentos, 
participação na elaboração do planejamento experimental, análise de 
resultados ou elaboração do corpo do manuscrito. Empréstimos de 
equipamentos, obtenção de financiamentos ou supervisão geral, por 
si só não justificam a inclusão de novos autores, que devem ser 
objetos de agradecimento (CNPq, 2011, p. 4). 

Apesar de serem editoriais, emitem orientações sobre certos comportamentos 

que podem evitar transgressões éticas, posicionam-se contra a lógica produtivista, 

justificam respostas a respeito de artigos menos completos com relação a resultados 

de pesquisas e também quanto à republicação de textos publicados em outros 

idiomas, além de fornecerem a definição de autoria. 

Em 2012, Oswaldo Hajime Yamamoto, Emmanuel Zagury Tourinho, Antônio 

Virgílio Bittencourt Bastos e Paulo Rogério Meira Menandro, da área de Psicologia, 

publicaram “Produção científica e ‘produtivismo’: há alguma luz no final do túnel?”. 

Nesse texto, evidenciaram a estratégia empregada pelos representantes de área da 

CAPES para avaliar a produção científica dos programas da área de Psicologia. 

Estabeleceram os limites quantitativos de produção bibliográfica por programa, 

proporcionais ao número de docentes permanentes, buscando sugerir uma 

avaliação mais qualitativa da produção. Para eles, o confronto dos indicadores das 

últimas avaliações trienais sugeriam a eficácia da avaliação. Discutiram as 

características e as limitações dessa estratégia para a avaliação da pós-graduação. 

Nessa realidade foi sugerida a Tabela de Melhores Trabalhos – TMP, que 

visava implementar procedimentos de qualificação da produção e de controle da 

explosão da sua quantidade, para evitar a perda da qualidade do sistema de pós-

graduação. Mesmo caminhando na contramão da multiplicação artificial das 

produções e, assim, contrariando a “lógica produtivista”, ainda se apresentavam 
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limitações que requeriam atenção quanto ao uso da TMP: (a) a base da qualificação 

ainda continua com o sistema Qualis carecendo de aperfeiçoamento e a área ainda 

não adotou o fator de impacto como referência para a definição dos estratos desse 

sistema. Por isso, foi decidido se levar em conta a extensão e qualidade da 

comunidade científica com a qual o pesquisador interage ao publicar em 

determinada revista, aferindo indiretamente essa qualidade pelas indexações; (b) a 

falta de uma avaliação para a adequação do teto do número de produções anuais. 

Nos dois últimos triênios, até 2010, foram definidos quatro produtos. Mesmo com 

80% dos programas não atingindo o teto estabelecido, o que se supõe é que essa 

quantidade ainda deva ser mantida por mais um período; e (c) a TMP não leva em 

conta os perfis de produção diferenciados de cada subárea.  

Como conclusões, os autores divulgaram que há possibilidade de sinalizar 

claramente para a área a necessidade de priorizar a qualidade dos itens, o que pode frear 

a aceleração da produção e que a crítica de que a avaliação da produção conduzida pela 

CAPES é meramente quantitativa, ao menos no caso da Psicologia, não procede.  

Surge, a exemplo desse texto, a constatação de que existem áreas se 

mobilizando para atenuar as interferências da lógica produtivista ou, pelo menos, 

adequar formas mais compensatórias para a área, buscando-se alternativas para 

melhor conviver com os critérios de produtividade, ainda definidos com exclusividade 

pela CAPES, em sua abrangência desconsiderando as especificidades das diversas 

áreas do conhecimento e seus respectivos programas de pós-graduação.  

Em 2012, mais um artigo tratou do tema “A precarização do trabalho docente 

no Ensino Superior: dos impasses às possibilidades de mudanças”. A sua autora, 

Sheila Daniela Medeiros dos Santos, analisou o impacto do sistema de acumulação 

flexível e das concepções neoliberais no trabalho docente, aprofundando o estudo 

sobre a (re)significação dos papéis sociais de professor construídos/negociados nas 

relações que se instauram na docência do Ensino Superior.   

Observações foram realizadas em uma universidade particular na região de 

Campinas, São Paulo. As análises mostraram que nos conflitos e tensões do 

cotidiano do trabalho docente emergem complexos movimentos de fuga, 
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enfrentamento e ruptura, que promovem o dissenso, resgatando o compromisso 

social coletivo e o devido reconhecimento dos direitos fundamentais de todo e 

qualquer ser humano à cidadania. 

Rejane Prevot Nascimento e Maria Nair Rodrigues Salvá publicaram, em 2013, 

“A Política de Avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu e o Trabalho Docente: 

Rumo ao ‘Produtivismo Acadêmico’”? Nesse artigo analisaram as transformações 

ocorridas no trabalho docente, em decorrência da política de avaliação adotada pela 

CAPES. Para isso, estudaram um programa stricto sensu em Saúde Pública e 

também orientaram-se na literatura lançando mão das principais mudanças no 

trabalho e na educação que produziram impactos sobre o trabalho docente. Por meio 

de entrevistas com docentes, concluíram que os impactos observados no trabalho 

docente pelos critérios adotados pela CAPES são consequências do produtivismo 

acadêmico e da concorrência entre pares e Programas.  

No mesmo ano, um trabalho retoma a questão que relaciona o produtivismo ao 

adoecimento de pesquisadores, tendo como autores Izabel Cristina Ferreira Borsoi e 

Flavílio Silva Pereira, intitulado “Professores do ensino público superior: 

produtividade, produtivismo e adoecimento”, cujo objetivo foi evidenciar como a 

agenda de atividades no mundo acadêmico tem levado docentes do ensino público 

superior ao adoecimento.  

A análise desse estudo baseou-se em dados coletados de 98 professores de 

uma universidade pública federal brasileira, por meio de um questionário e por 

entrevistas realizadas com 18 deles. Os resultados apontaram  

para a procura de ajuda médica e/ou psicológica sendo mais frequente 
entre docentes de programas de pós-graduação, principalmente entre 
mulheres com maior número de orientandos; indicam, também, que é a 
diversidade de atividades – quase todas obrigatórias, delimitadas e 
consideradas parâmetro de avaliação do desempenho acadêmico 
individual e coletivo – que parece levar muitos desses professores ao 
sofrimento e ao adoecimento (BORSOI; PEREIRA, 2013, p. 1211). 

 

Esse trabalho conseguiu atravessar fronteiras e ser publicado na Colômbia, 

divulgando as condições de professores-pesquisadores brasileiros no contexto do 
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produtivismo acadêmico. O que pode apontar para o interesse de periódicos 

estrangeiros em publicar temas que situam a realidade latino-americana ou trata-se 

de mais um trabalho que buscou publicação fora das condições de competitividade 

internas, intentando contemplar as exigências por publicação sob a lógica 

produtivista por esses dois pesquisadores brasileiros do estado do Espírito Santo. 

 Teresa Cristina Rego publicou “Produtivismo, pesquisa e comunicação 

científica: entre o veneno e o remédio”, em 2014, buscando evidenciar os reflexos de 

um processo perverso, segundo a autora, que de forma ampla vem afetando 

pesquisadores, universidades e periódicos brasileiros. Fato esse já constatado em 

outros países do mundo, provocado pelo produtivismo acadêmico e nesse artigo 

interpretado como a obrigação de publicar em periódicos, como indicador praticamente 

exclusivo para a avaliação da produção científica e da qualidade do pesquisador. 

Problematizou questões como: quais distorções a adoção de critérios exclusivos 

quantitativos estariam provocando nos processos de avaliação, promoção 

financiamento de pesquisadores, periódicos e programas de pós-graduação? De que 

maneira se caracterizaria o ciclo do produtivismo que estaria contaminando o contexto 

acadêmico? Como o ciclo do produtivismo afetaria as produções e as publicações?  

Foram apresentados argumentos defendendo a necessidade de uma ação 

coletiva entre os editores das revistas científicas (especialmente da área de 

Humanidades), visando uma atuação política que pudesse combater as mazelas do 

sistema atual de produção, avaliação e comunicação da ciência.  

Esse trabalho abordou uma perspectiva micro e macroeditorial na 

possibilidade de uma visão prospectiva, evidenciou a situação dos periódicos da 

área de Humanas na coleção Scielo, discutiu os desafios enfrentados por uma 

editoria de revista científica, forneceu uma noção para além do profissionalismo, 

internacionalização e sustentabilidade dos processos editoriais, expôs a 

necessidade de uma ação coletiva entre os editores de revistas científicas e 

apresentou perspectivas do ciclo perverso do produtivismo. 
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O que nos parece é que os pesquisadores estão caminhando ao inverso da 

lógica da publicação acadêmica. Em lugar dos artigos serem divulgações de resultados 

das pesquisas e refletirem a produção de conhecimento crítico e inovador, são produtos 

que refletem mais as exigências burocráticas das políticas de avaliação da CAPES, que 

têm induzido o fenômeno caracterizado como produtivismo acadêmico. 

3.3- A abordagem do trabalho docente na pós-graduação em teses e dissertações 

Da busca no banco de teses e dissertações da CAPES, 200 trabalhos foram 

inicialmente selecionados de acordo com a aproximação do título com o objeto de 

estudo da presente tese. Ao proceder a análise dos respectivos resumos, 23 

estudos, então, compuseram o quantitativo utilizado para a elaboração desta seção. 

Em 2010, duas dissertações de mestrado foram defendidas e trataram de 

temáticas relacionadas ao trabalho docente na pós-graduação e as interferências 

das políticas oficiais que orientam para um processo de produtividade que vem 

alterando o cotidiano profissional dos professores-pesquisadores.    

A dissertação de mestrado de Wercy Rodrigues Costa Júnior, intitulada 

“Trabalho Docente na Pós-Graduação no Contexto da Política de Avaliação da 

CAPES 2004-2006” pretendeu analisar a política de avaliação da CAPES e sua 

relação com o processo de precarização do trabalho docente na pós-graduação. 

Nesse contexto, investigou os reflexos das políticas de avaliação da pós-graduação 

no trabalho dos pesquisadores; como os conceitos de qualidade e produtividade 

ocupam lugar nas políticas recentes da pós-graduação; e, também, a relação entre a 

reestruturação produtiva e o trabalho docente na pós-graduação presente na 

legislação, normas e documentos destinados à avaliação do trabalho dos docentes 

da pós-graduação em educação.  

A dissertação pôde evidenciar que o trabalho docente na pós-graduação 

apresenta-se precarizado quanto a gestão, por empregar uma racionalidade 

instrumental, mesmo que os docentes tenham consciência da precarização 

presentes nas novas formas de gestão, reproduzem a ideologia produtivista do 

modelo CAPES de avaliação.  
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Identificou problemas como pressão interior e exterior por produtividade, 

restrição da liberdade para a criação, falta de estímulo à qualidade da produção por 

parte das políticas públicas da pós-graduação, competitividade e fragilização das 

relações humanas no ambiente de trabalho, individualismo, estranhamento (e 

adaptação) em relação às objetivações da sua produção, elaboração de 

conhecimento condicionada pelo tempo, vida familiar afetada pela intensidade e 

extensividade do trabalho, episódios de doenças e ausência de tempo para o lazer e 

a frustração em relação ao trabalho. Para esse autor, a ideologia do produtivismo 

acadêmico, presente na política de avaliação da CAPES, prejudica a atuação 

docente na pós-graduação. 

A segunda dissertação, “O trabalho docente nas instituições públicas de 

ensino superior: intensificação do produtivismo acadêmico na UFPA” foi o título da 

dissertação de mestrado de Laurimar de Matos Farias, que teve por objetivos 

analisar as implicações consequentes da reforma do Estado brasileiro e da reforma 

da Educação Superior com desdobramentos no trabalho de professores das 

instituições de ensino superior – IFES e, também, verificar em que medida esse 

processo reformista implicou na intensificação da produção acadêmica, no período 

de 2000 a 2008, na Universidade Federal do Pará.  

O trabalho teve foco na acumulação de funções administrativas, de pesquisa e 

de docência influenciando a produção acadêmica dos professores-pesquisadores 

detentores da Bolsa de produtividade do CNPq, buscando desvelar as complexidades 

contemporâneas que permeiam o produtivismo acadêmico na UFPA. Além de o 

ensino superior sofrer mutações do seu papel social, se aproximando inevitavelmente 

do mercado a partir das reformas aplicadas, os professores/pesquisadores 

enveredam pela sobrecarga de funções, a polivalência produtiva, que em atenção 

aos critérios de cunho avaliativos da CAPES e do CNPq, modelam o seu fazer 

científico, prevalecendo a produtividade como fator meritocrático, implicando na 

intensificação e precarização do trabalho docente. 

Em 2011, mais dois trabalhos foram localizados sobre a temática aqui 

estudada. Uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado. No primeiro 
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trabalho, a tese “O trabalho representado do professor de pós-graduação de uma 

universidade pública”, a sua autora Siderlene Muniz-Oliveira se propôs a refletir 

sobre o trabalho do professor de pós-graduação stricto sensu, considerando que o 

professor de pós-graduação é atingido pelo “mal-estar docente” gerado pela pressão 

para desenvolver várias atividades prescritas pela universidade e pelas agências de 

fomento à pesquisa, tendo a produtividade e a eficiência mensuradas em índices.  

A autora elaborou a hipótese de que esse “mal-estar” deve se manifestar de 

alguma forma em textos nos quais o professor descreve o seu próprio trabalho, e para 

sua verificação utilizou-se do interacionismo sociodiscursivo (ISD), que atribui ao agir e 

à linguagem papel fundamental no desenvolvimento humano.  

Com a situação desencadeadora dos resultados pretendidos pelo método 

ISD, foram apresentadas dificuldades para desenvolver as atividades e as 

alternativas para superá-las, sendo colocados em cena os diferentes modos de agir, 

assim como o sofrimento gerado para a realização das atividades e as dimensões 

envolvidas no trabalho. Além disso, a análise revelou as diferentes funções 

desempenhadas pelo professor de pós-graduação, assim como os elementos do 

trabalho docente envolvidos em cada uma delas.  

O conjunto de situações estimuladas revelou a complexidade do trabalho do 

docente credenciado, porque tem de gerenciar diversas situações. Como conclusão, 

extrai-se da tese, segundo a autora, a ideia de que a multiplicidade de tarefas 

desenvolvidas pelo professor de pós-graduação da área de Estudos da Linguagem 

prejudica o desenvolvimento das atividades de pesquisa e de ensino prescritas em 

documentos oficiais que regem sua profissão, principalmente aqueles que se dizem 

avaliativos. E que isso remete à reflexão em busca de alternativas para sanar os 

problemas identificados. 

No segundo trabalho, a dissertação de mestrado “Os impactos do sistema 

‘CAPES’ de avaliação sobre o trabalho docente na pós-graduação: o caso da 

UFPA”, William Pessoa da Mota Júnior analisou esses impactos pelo estudo de três 

programas de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. O estudo partiu do 

pressuposto de que o processo de reestruturação produtiva e a reforma do estado 
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brasileiro têm desencadeado mudanças no ensino superior focalizando as políticas 

de avaliação e o trabalho do professor. E que essas mudanças no ensino superior 

fortalecem um projeto de universidade que leva em conta os organismos 

internacionais do capital que pressupõem a diluição de fronteiras entre o público e o 

privado no que toca à expansão, ao financiamento, à avaliação, à autonomia e à 

produção do conhecimento.  

De acordo com o autor, a pós-graduação é o ambiente privilegiado da 

implementação da reforma do ensino superior no Brasil, considerando as influências 

do mercado que se evidenciam no modelo de avaliação da CAPES e se por tratar de 

um processo continental de regulação educativa com base no financiamento per 

capita, na gestão local e na avaliação sistêmica. Assim, para o autor, o trabalho 

docente, entendido como o principal responsável pelos resultados educacionais, 

passa por um profundo processo de reestruturação com repercussões em sua 

natureza, finalidade e sentidos.  

Segundo o que pôde concluir esse autor, o sistema ‘CAPES’ de avaliação dos 

programas de pós-graduação, entendido como implementador da nova regulação 

educacional tem foco no trabalho do professor por ocasião da avaliação dos 

programas que o encarrega do cumprimento dos critérios formulados que visam 

interesses externos à lógica e ao tempo da produção do conhecimento científico. 

Constata ainda a intensificação do trabalho pelo surto produtivista, a precarização das 

condições de produção e o adoecimento docente. Considerando a universidade, 

houve uma transformação em seu ethos e em sua identidade que está transformando 

a cultura acadêmica e aproximando-a das atividades das empresas privadas. 

Outra dissertação de mestrado, em 2012, versou sobre os “Impactos da 

precarização do trabalho sobre professores de pós-graduação da Universidade 

Federal da Paraíba”. Sua autora, Carol Serrano de Andrade Maia, objetivou (a) 

conhecer a percepção dos docentes acerca das mudanças institucionais que 

afetaram seu trabalho; (b) descrever a natureza e as características centrais da 

realização do trabalho docente e como ele foi alterado com as mudanças 

institucionais que acarretaram maior precarização do trabalho; e (c) analisar os 
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impactos das mudanças institucionais na sobrecarga de trabalho, nas jornadas 

estendidas, na polivalência funcional demandada ao trabalho docente. 

A partir de entrevistas realizadas com docentes credenciados no Programa de 

Pós-graduação em Administração, divididas em três categorias para análise – a 

ideologia das mudanças institucionais na atividade docente; a precarização do 

trabalho no ensino superior e o sofrimento no trabalho – Maia (2012) apurou que os 

professores estão sobrecarregados, pois têm de realizar atividades diversificadas. 

Nesse contexto, os docentes acabam por comprometer o seu lazer, a convivência 

com a família e as horas de descanso. Também percebeu a forma como a pressão 

por publicações tem propiciado um clima competitivo nos programas e uma 

repetição de publicações, por serem as exigências muito altas e terem os 

professores outras atividades para desempenhar. 

Esses estudos, até aqui divulgados, constatam os desdobramentos 

apontados por Sguissardi e Silva Junior (2009) com relação ao trabalho docente no 

contexto das políticas de avaliação da CAPES e da lógica do produtivismo quanto à 

intensificação e à precarização do trabalho docente, mesmo que se mudem as 

realidades de atuação do professor-pesquisador, sejam áreas, localidades e esferas 

administrativas diferentes. 

Em 2013, mais duas dissertações foram defendidas, tratando de outras 

situações que se desdobram da lógica produtivista que tem sua origem na política 

de avaliação da CAPES. Uma intitulada “A dicotômica relação de prazer e 

sofrimento no trabalho do docente de pós-graduação em universidade pública”, de 

autoria de Bruna Lecintia Carpes Souto, que descreveu a dimensão do trabalho dos 

docentes de programas de pós-graduação stricto sensu. Sua intenção foi desenhar o 

perfil sociodemográfico e profissional de professores credenciados atuando no 

mestrado acadêmico, a fim de identificar os fatores geradores de prazer e sofrimento 

no seu trabalho, buscando compreender a relação entre docente de pós-graduação 

e as exigências da CAPES.  

Analisou dados sociodemográficos e respostas de entrevistas de seis 

docentes do quadro permanente de programas de pós-graduação em nível de 
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mestrado acadêmico dos centros de Ciências da Saúde e Ciências Sociais e 

Humanas de uma instituição do interior do estado do Rio Grande do Sul. Como 

resultados, a autora pôde compreender, além de outras características 

demográficas, que são, na maioria, doutoras com contrato de dedicação exclusiva e 

intenso envolvimento em atividades docentes. Quanto à relação entre prazer e 

sofrimento no trabalho, identificou ações claras e explícitas de que o aperfeiçoamento 

pessoal e profissional, compartilhamento do saber e reconhecimento são fatores que 

geram satisfação e prazer na atividade docente. Também detectou que negando o 

sofrimento na prática docente, os professores hesitaram em apontar sofrimento 

como consequência do cenário e contexto atual do trabalho do docente universitário 

e a repercussão que isso infere na prática. 

Apurou como motivo da participação dos professores em programas de pós-

graduação a obtenção de reconhecimento e que para isso precisam cumprir as 

exigências da CAPES por meio das demandas de produção, publicação e 

pesquisas, apontando para a dicotomia prazer e sofrimento no trabalho. 

A outra dissertação versou sobre a “A internacionalização da pós-graduação: 

um estudo de caso da Universidade Federal de Santa Maria”, por meio da qual 

Liliane Gontan Timm Della Mea abordou o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) e o Sistema da Avaliação da Pós-Graduação 

Brasileira, desenvolvido pela CAPES, que apresentam a internacionalização como 

temática comum e referência de qualificação. Com isso, para a autora, a demanda 

por internacionalização pode ser considerada como o mais forte impacto na 

conceituação de programas de pós-graduação. 

Para a autora, com foco na internacionalização, estudando os cursos de 

doutorado, utilizando os documentos de área, a ficha de avaliação, autoavaliação 

dos cursos e as entrevistas com coordenadores/gestores, há forte tendência dos 

programas em buscarem o status de internacionalizados, por meio de parcerias 

internacionais, intercâmbios, capacitação do corpo docente em pós-doutoramento, 

capacitação do corpo discente em estágios de curta duração no exterior e, 

principalmente, do aumento das publicações internacionais. 
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Independentemente de a autora não ter se posicionado com especificidade a 

respeito da intensificação do trabalho, nota-se que as medidas implementadas pelos 

programas visando a internacionalização, considerando as atividades que o 

professor credenciado precisa realizar em seu cotidiano, apontam para 

compromissos que certamente vão além do horário estabelecido como jornada de 

trabalho. As tarefas diárias do professor-pesquisador já ultrapassam, em horas, o 

tempo previsto em seu contrato de trabalho na universidade. Logo, os critérios de 

avaliação por produtividade, sob o ideário de um padrão de qualificação, incluindo aí 

a internacionalização, submetem programas e docentes ao seu cumprimento, na 

busca por melhores avaliações, num contexto de uma pseudonaturalização, 

contribuindo com a intensificação e precarização do trabalho docente, aqui já 

denunciadas por vários estudos. 

Em 2014, dois trabalhos, uma dissertação de mestrado e uma tese de 

doutorado, focalizaram a saúde do professor credenciado, tendo como causa a 

intensificação do trabalho proveniente das exigências por produtividade.  

Na dissertação de mestrado de Adriana de Oliveira Lima, “Trabalho docente em 

programas de pós-graduação de uma instituição federal de ensino superior e a saúde do 

professor-pesquisador”, a autora discutiu as transformações ocorridas no contexto dos 

programas de pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão - UFMA e suas 

repercussões no trabalho e na saúde do professor pesquisador dessa instituição.  

Na via do materialismo histórico-dialético, que permite categorizar, 

singularizar e particularizar o objeto em questão, sem perder a totalidade, seus 

determinantes históricos e suas contradições, realizou o seu estudo. Por meio de 

entrevistas semiestruturadas e da análise documental, a autora identificou 

significativa expansão da pós-graduação, além da implantação dos princípios 

gerencialistas no contexto da universidade pública federal, criando uma universidade 

cada vez mais próxima dos interesses do mercado, uma instituição neoprofissional e 

empresarial/competitiva.  

Na pós-graduação, para essa autora, esse cenário tem se presentificado no 

modelo de avaliação heterônomo e individualizante da CAPES, desencadeando um 
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ciclo de extensificação e intensificação do trabalho docente. O professor-

pesquisador, apesar da naturalização desse processo, sofre com as consequências 

danosas trazidas por essa lógica de avaliação, no que tange a sua saúde, tem sua 

subjetividade capturada e, nesse contexto numa relação dialética, embora 

comprimido por um modelo perverso, o retroalimenta, passando a ser algoz de si 

mesmo e dos demais representantes da classe. 

Na tese de doutorado “Precarização do trabalho e o adoecimento docente em 

instituições de ensino superior privadas/mercantis”, Raimundo Sérgio de Farias 

Júnior buscou entendimento sobre a precarização do trabalho e o adoecimento 

docente em instituições particulares de ensino superior.  

Partiu da noção teórica de que o trabalho é essencial para a hominização e 

humanização do homem. Por meio do materialismo histórico e dialético, investigou a 

relação entre a precarização do trabalho e a saúde do professor-pesquisador com 

relação às principais doenças que os afetam e aos fatores atrelados ao exercício do 

magistério e associados ao desenvolvimento de determinadas doenças. Defendeu 

que o trabalho docente, combinado com a sua precarização, apresenta relação 

íntima com o adoecimento dos professores.  

Dentre as enfermidades apuradas, destacou o surgimento de problemas 

relativos ao aparelho vocal, fortes indícios de estresse e também a Síndrome de 

Burnout. Finalizou afirmando, pelos dados obtidos condizentes com as pistas e outros 

sinais, que existe uma relação muito próxima entre a precarização do trabalho e o 

processo de adoecimento de docentes que participaram da pesquisa empírica.  

Com relação aos estudos que trataram do adoecimento docente, tem destaque 

a síndrome de Burnout que surgiu como a “doença do esgotamento profissional”, 

também situada por Lima (2014). Ou seja, está relacionada ao ritmo empreendido ao 

trabalhador, buscando dele o que se pode denominar “o seu melhor” ou o “seu 

máximo” com relação, por exemplo, à qualidade de produtos que fabrica ou serviços 

que realiza, ou ainda, visando a produtividade considerando-se quantidades e prazos. 

Isso acarreta um estado de tensão emocional permanente, podendo-se agravar num 

tipo de estresse crônico, prejudicando as condições físicas e psicológicas do 



203 

 

trabalhador, escapando do seu controle e carecendo de tratamento medicamentoso e 

terapias diversas. 

Não sendo objeto de análise desta tese, vamos oferecer uma breve noção 

dessa enfermidade, que já vem sendo considerada pelos órgãos nacionais e 

internacionais ligados ao contexto do trabalho, como a Organização Internacional do 

Trabalho – OIT e o Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS. 

Esclarecimentos suficientes a respeito da Síndrome de Burnout podem ser obtidos 

no estudo, em 2011, de Jaqueline Brito Vidal Batista, Mary Sandra Carlotto, Antônio 

Souto Coutinho e Lia Giraldo da Silva Augusto, “Síndrome de Burnout: confronto 

entre o conhecimento médico e a realidade das fichas médicas”.  

Para esses autores, apesar da Síndrome de Burnout não ser mais novidade no 

mundo do trabalho, tem sido ainda objeto de estudo concernente ao trabalho docente. 

A OIT (1984) “identificou a profissão docente como de alto risco, considerando-a como 

a segunda categoria profissional, em nível mundial, a portar doenças de caráter 

ocupacional”. Levando-se em conta a ampliação de suas atividades profissionais para 

fora dos espaços institucionais, o professor vai além do ensino, atividades de cuidado 

para com seus alunos e a missão de garantir a articulação entre os ambientes 

internos e externos relacionados ao estudo que, assim, mobiliza suas capacidades 

físicas, cognitivas e afetivas, o que não só demanda esforço, mas também gera uma 

hipersolicitação de suas funções psicofisiológicas, influenciando seu desempenho e 

principalmente sua saúde. É um processo lento e desencadeia transtornos físicos e 

mentais. Dentre eles, levando-se em conta estudos de outros pesquisadores, 

manifestam-se a exaustão, a possibilidade de adoecimento com frequência; dores de 

cabeça, insônia, úlcera; tensão muscular, fadiga crônica, cefaleias, problemas 

cardiomusculares, ansiedade e depressão, possíveis transtornos psiquiátricos, 

mudança radical dos hábitos normais, diminuição da criatividade e do entusiasmo com 

o trabalho, dificuldade de concentração, perda do autorrespeito e do autocontrole na 

sala de aula e reações exageradas na tentativa de diminuir o estresse, além do 

desenvolvimento, a longo prazo, de doenças como úlcera, hipertensão, depressão e 

alcoolismo. A Síndrome de Burnout está sendo considerada uma epidemia no campo 
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educacional, devendo ser tratada como uma importante questão de saúde pública 

(BATISTA; CARLOTTO; COUTINHO; AUGUSTO, 2011). 

Retornando à revisão da literatura, em 2015, uma dissertação de mestrado de 

Carla Guimarães Ferreira sobre “Percepções dos docentes avaliados pela 

coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES): um estudo 

sobre o produtivismo acadêmico”, buscou identificar, com base no neoliberalismo e 

no gerencialismo, as percepções dos docentes sobre a avaliação realizada pela 

CAPES, levando-se em conta seus repetitivos comentários quanto aos aspectos 

negativos dos critérios de avaliação. Nesse estudo, encontram-se sugestões visando 

melhorias no processo de avaliação com base nas opiniões dos docentes de 

distintos cursos pesquisados da Universidade Federal Fluminense. 

Para a autora, duas das consequências do processo das políticas financeiras 

neoliberais, principalmente na década de 1990 no Brasil, foram a intensificação do 

trabalho docente e a qualidade da produção acadêmica que passaram a ser 

desconsideradas em prol da valorização da quantidade. Outras foram elencadas: 

priorização de determinadas áreas do saber, privilégios concedidos a um mesmo 

grupo de universidades e competição entre pares.  

Segundo Ferreira (2015), a partir dos acordos assinados com organismos 

internacionais, o governo utiliza a CAPES como um instrumento para manter a 

regulação dos cursos e, com isso, contribui com a formação da consciência dos 

docentes numa concepção neoliberal. Acrescenta que não terá validade sugerir 

melhorias para a avaliação da CAPES sem antes entender as razões de sua existência. 

Com o título “As transformações do trabalho docente na Universidade Federal 

do Amazonas: da produção ao produtivismo na pós-graduação, Janaína Zildéia da 

Silva Paiva elaborou sua dissertação de mestrado em 2016. Teve por objetivos 

identificar a rotina dos docentes da UFAM que atuam na pós-graduação, 

considerando as suas condições de trabalho que evidenciem produção ou 

produtivismo. A pesquisa revelou que os docentes, em sua maioria, levam trabalho 

para casa, a fim de realizarem integralmente suas atividades rotineiras, além de 

cumprir atribuições administrativas. Com relação à produção e ao produtivismo, 
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constatou-se haver valorização maior da quantidade em detrimento da qualidade na 

produção de artigos. A autora afirma que a produção é quase obrigatória em virtude 

da avaliação da CAPES exigir uma produtividade docente significativa, o que tem 

contribuído com a intensificação do trabalho docente.  

Para a autora, as exigências da pós-graduação intensificaram o trabalho 

docente, sobretudo, quanto à produção científica. Com relação aos investimentos 

para pesquisas, considera-os restritos e isso tem contribuído para que os docentes 

concorram a Editais nas agências de fomento buscando recursos, havendo 

predomínio do produtivismo intelectual. 

Também em 2016, Patricia Passos Sampaio defendeu a tese de doutorado 

“Ser (in)feliz na universidade: sofrimento/prazer e produtivismo no contexto da pós-

graduação em Saúde Coletiva/Saúde Pública”. Com esse estudo, buscou 

compreensão sobre a maneira como professores da Saúde Coletiva/Saúde Pública 

têm vivenciado a nova configuração do trabalho docente (flexibilização, intensificação e 

precarização) frente às exigências de produtivismo acadêmico, consideradas as 

realidades do ideal neoliberal e as lógicas de gestão mercantilista e gerencialista.  

Segundo a autora, nesse contexto, houve a imposição de metas de 

produtividade e a implementação de sistemas de avaliação de resultados 

desencadeando a competitividade e o individualismo entre pesquisadores. Isso 

acabou acarretando consequências para a autonomia, a liberdade e a saúde nas 

universidades. A produtividade que se impôs ao trabalho docente se configurou 

como produtivismo acadêmico. 

A pesquisa foi realizada contemplando as realidades docentes do Brasil e de 

Portugal, na área de Saúde Coletiva brasileira e Saúde Pública portuguesa. A autora 

trabalhou as confluências entre os dois países com foco na forma como cada país dá 

sentido e enfrenta, no cotidiano, o produtivismo acadêmico. Foi possível constatar que o 

comportamento e a saúde do professor da pós-graduação em Saúde Coletiva/Saúde 

Pública estão gravemente afetados pela lógica do produtivismo acadêmico, com 

evidentes sinais de sofrimento. 
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Nessas teses e dissertações divulgadas nesta revisão da literatura, mais uma 

vez se confirmam as situações identificadas por Sguissardi e Silva Junior (2009), quais 

sejam intensificação e precarização do trabalho docente, produtivismo acadêmico e 

adoecimento de professores-pesquisadores. No cotejamento realizado na presente tese 

também foram confirmadas essas situações, acrescentando outras realidades aos 

contextos público e privado, como também evidenciadas as condições de sofrimento e 

estigma as quais estão submetidos os docentes credenciados nos programas de pós-

graduação pesquisados: Programa de Pós-Graduação em Educação da UFF e da 

Universidade Estácio de Sá. 

3.4- Um estudo norteador do trabalho docente na pós-graduação 

Consagrados na literatura por suas numerosas referências, Valdemar 

Sguissard e João dos Reis Silva Júnior publicaram, em 2009, a obra “Trabalho 

intensificado nas federais – pós-graduação e produtivismo acadêmico”. Essa 

publicação não poderia deixar de receber uma leitura mais detalhada nesta tese, em 

virtude de oferecer orientações para certas nuances aqui pretendidas. Importante 

salientar que muitas teses de doutorado, dissertações de mestrado e artigos 

científicos se apoiaram nos dados e argumentos do estudo desses autores.  

Por conta disso, nesta seção, a intenção foi discorrer um pouco mais sobre a 

obra desses autores concebendo-a como uma importante contribuição científica aos 

estudos que têm por objeto de pesquisa o trabalho docente e, principalmente, os 

que a ele relacionam o produtivismo acadêmico, como o caso específico desta tese. 

Essa publicação foi resultado de mais de quatro anos de pesquisa por meio 

da qual seus autores puderam tratar das mudanças jurídico-institucionais oriundas 

do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado – MARE, tendo 

Bresser Pereira à frente; das reformas no âmbito das políticas públicas de educação 

superior e da introdução do gerencialismo no setor público. Selecionaram sete 

universidades da região sudeste, reconhecidas como de grande importância dentre 

as melhores na dimensão das atividades universitárias. Buscaram evidenciar a 

prática profissional de professores universitários conduzidos pelo produtivismo 
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acadêmico, configurando, nessa realidade, um contexto de privatização das 

universidades públicas. 

Tocaram em questões políticas que dão conta do uso de verbas públicas 

beneficiando interesses particulares, que nesse contexto desencadearam estresse 

nos docentes, o uso de medicamentos estimulantes, intensificação da jornada de 

trabalho, acirrada competição e desdobramentos de insatisfação também 

manifestados em funcionários das universidades. Estudaram os recentes 

delineamentos pelos quais passou a educação superior no país como também o 

trabalho intensificado do professor nas Instituições Federais de Educação Superior - 

Ifes, problematizando e buscando compreender a prática universitária.  

Para esses autores a prática universitária dos professores pesquisados foi 

concebida tanto como resultado das políticas e imposições oficiais, como também 

produto das relações das instituições e dos professores com essas políticas e imposições. 

Foi por eles tratada como práticas sociais dos sujeitos referindo-se à expressão de 

cognições e valores próprios de planejamentos e metas, e também, concernente às 

ações materiais considerando a participação ativa na reconfiguração institucional. 

A intenção aqui não foi realizar um fichamento da obra, mas, destacar 

informações que puderam sugerir um norte para as análises realizadas nesta tese. 

Portanto, pinçamos seções dos capítulos que dialogavam diretamente com o nosso 

objeto de estudo, com especificidade sobre a intensificação e precarização do 

trabalho docente, as condições de trabalho dos professores-pesquisadores, as 

questões relacionadas ao produtivismo acadêmico e os desdobramentos pessoais e 

profissionais atrelados a esse conjunto de situações. 

Com relação ao contexto institucional da intensificação do trabalho dos 

professores pesquisados, os autores afirmaram que se faz cada vez mais evidente 

essa situação, considerando que a ela acrescentam-se variáveis ou fatos que são 

possíveis de constatá-la. O que aparece como forte indicador da intensificação e 

precarização trata-se da política de financiamento da expansão da educação 

superior pública federal, cujo financiamento do total das federais no Brasil reduziu-se 
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em, no mínimo, um terço em valores reais, no período (1995-2005) que 

correspondeu ao estudo por eles realizado. 

Outro fator, identificado pelos autores, responsável pela intensificação e 

precarização do trabalho é o que se refere à evolução/involução da remuneração salarial 

no mesmo período de tempo. A redução salarial variou entre 15% a 28%, alcançando 

com mais significância professores titulares e adjuntos. E um terceiro fator que também 

contribuiu com essa situação foi a correlação entre o crescimento das matrículas 

correspondentes à graduação e à pós-graduação e o crescimento das funções ou do 

regime de trabalho. A evolução da relação professor/alunos decorre desses dados.  

Diante de um terço de redução do financiamento de pessoal das Ifes do 
país e da amostra, e de cerca de 20% de redução salarial dos 
professores das Ifes do país e da amostra, tem-se: a) 37% de aumento 
das matrículas de graduação e 112% de aumento das matrículas de 
pós-graduação da amostra, que, em conjunto, aplicado o fator de 
correção 4 para as matrículas de pós-graduação, traduz-se em 60% de 
aumento das “matrículas de graduação equivalente”; b) 12% de 
aumento do total de “professores em TI [tempo integral] equivalente” 
das Ifes da amostra; e c) 40% de redução do corpo técnico-
administrativo (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 126). 

Para os autores, faz-se necessário levar-se em conta que ao crescimento do 

coeficiente da relação professor/alunos deve-se acrescentar o aumento de 

atribuições administrativas ou laboratoriais, além de 40% de redução dos 

funcionários e do aumento de 50% da produção intelectual publicada per capta dos 

professores da pós-graduação. Isso evidencia a intensificação e precarização do 

trabalho docente nesse nível de atuação. 

A respeito das condições de trabalho, de acordo com esses autores, ressalta-

se o quadro de evolução/involução dessas condições, considerando nesse contexto 

a remuneração salarial sob a extensão e prestação de serviços, relacionando-se a 

isso o período de preparação para a efetiva reforma universitária que se consolidou 

em condições de trabalho e cultura institucional. Os principais aspectos que se 

destacam da evolução/involução salarial trataram-se da sua permanente e gradativa 

redução e irregularidade dos reajustes, o que foi combatido por movimentos 

reivindicatórios e paralizações das atividades docentes, lideradas pelo Andes-SN. 
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Também registraram redução dos recursos direcionados às universidades no 

período estudado. Dentre essas: redução de 30% de recursos totais de todas as 

fontes; redução de 24% dos recursos de pessoal e encargos sociais; redução de 34% 

dos recursos de pessoal e encargos sociais, excluindo-se os recursos próprios, verbas 

com que se pagam os salários de docentes e de funcionários técnico-administrativos 

da ativa; redução de 34% de outras despesas correntes que garantem o 

funcionamento da infraestrurura, como água, luz, internet, telefone, combustível, 

diárias, passagens, impressão; e redução de 62% dos recursos próprios 

(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, pp. 156;157). 

Registre-se, que nesse contexto ocorreu aumento das matrículas na graduação 

(29%) e na pós-graduação (112%) e apenas crescimento de 11% do corpo docente, 

tendo a relação professor/alunos aumentado em 36%. Diante disso, os autores 

afirmaram tratar-se de uma profunda intensificação e precarização das condições de 

trabalho dos professores diante da crescente manutenção precária das Ifes.     

Apuradas dos professores entrevistados, as condições de trabalho 

contemplam as questões de infraestrutura, de laboratórios, de salas de aula, salários 

e de carreira. Para eles, as condições de infraestrutura no que se refere a espaços 

físicos, número de funcionários para as atividades meio, serviços de telefonia e 

equipamentos são precárias e só se consegue melhorá-las por meio de projetos e 

demandas individuais ou de grupos de pesquisa, além do desenvolvimento 

tecnológico estar aquém da necessidade. As exigências por garimpar recursos para 

as pesquisas, exigindo do professor características de empreendedor, é uma forma 

de precarização. Cria-se nessa realidade uma ciranda: se não se tem recursos, não 

se produz e se não se produz, não se tem recursos. 

A incorporação de funções técnico-administrativas com o uso das tecnologias 

da informação, para os autores, também contribuiu com a intensificação e 

precarização das condições de trabalho do professor, principalmente porque o 

professor estará em situação de ser acessado onde quer que esteja. Por intermédio 

do e-mail ou do celular ele será acionado fora do ambiente de trabalho para 

esclarecer dúvidas e realizar orientações. Isso quer dizer que se o docente não 
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mantiver uma disciplina sobre o atendimento dessas demandas, estará “trabalhando 

a todo momento”. Com a redução do número de funcionários administrativos, muitas 

tarefas que poderiam ser realizadas por eles acabam sendo desenvolvidas pelos 

professores, quer sejam atreladas às necessidades dos alunos quer sejam às suas. 

Por exemplo, a digitação e preparação gráfica das provas, dos textos para leitura e 

discussões nas aulas, a transmissão de notas eletronicamente, o preenchimento de 

formulários eletrônicos, preenchimento do currículo lattes, relatórios de pesquisa e 

outros documentos exigidos. Somado a isso, a busca por recursos para compra de 

computador, papel, impressora, toner, programas operacionais e antivírus ficam 

também a cargo dos professores. 

Os autores enfatizam o papel central que a pós-graduação assumiu no 

contexto do trabalho nas IFES, reorganizada em três eixos: (a) o papel enfático que 

a CAPES passa a assumir na reorganização da pós-graduação; (b) a indução à 

pesquisa por parte do CNPq, por meio dos editais de pesquisa, convênios e fundos 

de apoio; e (c) a presença do mercado no interior das universidades e a inserção 

das universidades no mercado, propiciando trânsito livre entre pesquisadores e setor 

produtivo. Perceberam uma acentuada violência resultante do processo de reforma 

da universidade num contexto de mundialização do capital. 

Outro desdobramento que se constituiu realidade considerando a centralidade 

da pós-graduação impulsionada pelas exigências da CAPES e do CNPq, que 

motivaram a reforma universitária, a sociabilidade produtiva e a ordem estendida do 

mercado, de acordo com os autores, foi o produtivismo acadêmico, exercendo papel 

instrumental e ideológico. Sem a devida discussão, o professor internaliza como natural 

toda a intensificação e precarização de seu trabalho e os desdobramentos para sua 

vida, buscando o como fazer ao invés de reagir contra a pressão pelo produtivismo 

acadêmico e a nova conformação e função social da CAPES. 

O produtivismo acadêmico, como ideologia, produzido pela burocracia 
da CAPES e do CNPq, com base nas precárias condições objetivas 
dos programas, é naturalizado e reproduzido em todos os espaços 
institucionais onde atua o professor-pesquisador. Este tende a cair 
no ardil, dele dificilmente podendo escapar (SGUISSARDI; SILVA 
JÚNIOR, 2009, p. 224). 
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Esses autores asseguram haver uma forte competição dentro e fora do país 

em decorrência do produtivismo por conta das prioridades externas à universidade 

no tocante às áreas que venham a receber mais financiamento. Nesse contexto, 

observa-se certa dificuldade pela indução no tipo de pesquisa que se faz, para que o 

pesquisador tenha seu estudo financiado. Disso se deduz que as prioridades 

alcançam as áreas que privilegiam as pesquisas aplicadas ao crescimento 

econômico e as pesquisas relacionadas às questões sociais de maneira pontual. 

O produtivismo interfere na publicação de estudos principalmente no nível 

internacional, pelo fato de algumas pesquisas atenderem mais as demandas 

externas do que as nacionais, sendo direcionadas pela linha editorial internacional. 

Ao passo que as da área de Saúde Pública e da Educação deixam de ser prioridade 

de publicação internacional, trazendo prejuízos para as áreas e para os programas, 

uma vez que recebem mais importância as pesquisas aplicadas e são desmerecidas 

as pesquisas realizadas visando o debate crítico. A questão da coautoria recebe 

uma racionalidade invertida por causa do produtivismo. Ao invés de as parcerias 

oferecerem uma abordagem articulada em que cada participante conheça todo o 

processo e o resultado da investigação, o que se vem observando são somatórios 

das partes que cada um dos intelectuais produziu para a composição de um produto, 

o que vem demonstrando uma divisão do processo de investigação, com fragmentos 

que não se articulam. O produtivismo pode conduzir a uma prática de “coautoria 

amigável”, favorecendo o engrossamento curricular dos pesquisadores e ao mesmo 

tempo propiciando melhores avaliações aos seus programas de pós-graduação 

(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, pp. 226; 227). 

Outra consequência do produtivismo encontra amparo na pressão 

institucional, que vem afetando uma cadeia de interlocutores e sujeitos da prática 

universitária. A gestão vem sendo conduzida pelo produtivismo acadêmico de 

maneira burocratizada por meio de parâmetros técnicos, evidenciando a construção 

ideológica do produtivismo acadêmico e a forma burocrática a qual professores 

assimilam esses valores. Há uma pressão exercida em linha que alcança os pró-

reitores e vai afetando alunos, professores, coordenadores de cursos, chefes de 

departamento, coordenadores de programas de pós-graduação e diretores de centro. 
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Desenvolve-se, dessa maneira, a prática universitária e “se forma [molda] o professor, 

seu trabalho, sua identidade e a identidade da Ifes, com severas consequências para 

a vida pessoa de todos” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 228). 

Os autores também registraram a expressiva centralidade que as atividades da 

prática universitária ocupam na vida pessoal e familiar dos professores-

pesquisadores. Descreveram a realidade da indissociação do tempo e espaço 

pessoais e de trabalho, na qual o trabalho extrapola o ambiente profissional e adentra 

a vida pessoal e familiar dos docentes. Quanto a isso, afirmaram que a jornada de 

trabalho nas Ifes tende a se desenvolver em três períodos numa semana que se 

estende de seis a sete dias de trabalho. Focalizando a jornada acadêmico-científica 

cumprida pelas docentes casadas, acrescentam-se as rotinas domésticas inevitáveis 

e já incorporadas naturalmente no cotidiano das mulheres.  

A maioria dos entrevistados afirma “continuar, com regularidade, em casa as 

tarefas universitárias e que isto(sic) lhes ocupa muitas horas noturnas (quando o 

trabalho na universidade é apenas diurno) e quase sempre o sábado e parte do 

domingo”. Nessa realidade, para os autores, o que pode estar definindo o grau dessa 

indissociação é a “supressão ou redução drástica do período obrigatório de férias ou, 

ainda, seu quase faz-de-conta, como se aproveitar de eventos científicos para ‘tirar’ as 

únicas férias possíveis” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p. 235). 

Também mereceram destaque nesse estudo as doenças provocadas pela 

intensificação e precarização do trabalho e pelo produtivismo acadêmico e a ausência 

de atenção institucional. A crescente ocorrência de enfermidades de cunho depressivo 

e o consumo frequente de medicamentos ansiolíticos tornaram-se uma situação 

frequente presente no ambiente universitário. Embora os autores não tivessem como 

definir a quantidade de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos ou 

antiestressantes consumidos pelos entrevistados, um número expressivo deles 

afirmou ter lançado mão desses medicamentos em certas ocasiões e outros deles 

usaram-nos constantemente. 

Uma situação produziu impacto nesse estudo sobre essa específica realidade. 

É que nas instituições especializadas em saúde, apesar da constatação de crescente 
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quadro de adoecimento profissional, não se observou a existência de serviços de 

saúde e de atendimento médico direcionados ao cuidado desses profissionais. 

Também impressionaram os números levantados no serviço de atendimento médico 

aos servidores. Concretamente, do ano 2000 até 2006, contam-se uma quantidade 

bem significativa de atestados médicos e afastamento do trabalho, tendo-se como 

principais enfermidades doenças osteomusculares, transtornos mentais, doenças 

neurológicas. Apesar de pouco mais de 5% dos servidores afastados do trabalho por 

enfermidades tenham sido constituídos por professores universitários, mesmo assim 

constata-se que esses profissionais estão adoecendo numa realidade de incidência de 

doenças ou transtornos mentais e neurológicos diagnosticados. Para além dessa 

compreensão faz-se necessário registrar que esse serviço de atendimento médico 

analisado é pouco utilizado pelos professores porque vão em busca de serviços 

médicos fora da instituição e “em caráter muito mais privado” (SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009, p. 239;240). 

Como especificado no texto inicial desta seção, foram pinçados somente os 

dados e abordagens que mais bem dialogassem com o objeto de estudo da presente 

tese. Os dados aqui ressaltados serviram como indicações de variáveis que se 

constituíram em elementos norteadores de objetivos e questões investigadas, bem 

como perguntas específicas que compuseram as entrevistas realizadas nesta tese.   
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo são apresentados, analisados e discutidos os dados coletados na 

pesquisa de campo e está organizado de maneira a contemplar as indagações, questões e 

objetivos do estudo. Estabelecemos uma ordem inicialmente analisando os contextos 

da influência, da produção do texto, da prática e o contexto das estratégias políticas, 

relacionados à política de avaliação da CAPES, com foco na produção bibliográfica e 

com base no referencial analítico de políticas públicas de Ball e Bowe (1992). 

A partir das entrevistas realizadas com coordenadores e professores 

credenciados dos programas de pós-graduação pesquisados, buscamos evidenciar 

a maneira como eles vêm lidando com esses critérios de produtividade vinculados 

ao processo de avaliação dos programas de pós-graduação em educação, e o 

processo de recredenciamento de seus docentes e, tendo como norte os achados 

da pesquisa de Sguissardi e Silva Júnior (2009), realizamos um estudo de 

cotejamento relacionando as realidades pública e privada. 

Os dados receberam, preliminarmente, tratamento por meio do método de 

análise de conteúdo de Laurence Bardin (1970) submetido à aplicação do software 

Iramuteq22 de análise textual, um programa de aplicação do método de Bardin, 

subsidiando as interpretações/compreensões e os respectivos argumentos da 

análise e discussão aqui realizados.  

Diante da impossibilidade do software Iramuteq permitir, em algumas 

análises, a inclusão de termos com menos de três ocorrências na nuvem de palavras, 

construída em razão da frequência de suas ocorrências nos discursos dos entrevistados, 

                                                           
22 Iramuteq é um software livre baseado no software R e a linguagem Python, para análise 

multidimensional de textos e questionários, também permitindo a análise estatística do corpus textos 
e tabelas individuais e caracteres, que está mais bem explicitado na seção da metodologia no 
Capítulo I desta tese (http://www.iramuteq.org/). 

 

http://www.iramuteq.org/
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também foi utilizado o software wordclouds23 que nos forneceu essa possibilidade e, 

dessa forma, valorizamos a subjetividade das percepções e o olhar dos 

entrevistados, que sugeriram pistas sobre achados importantes nesta investigação e 

que, por sua vez, viabilizaram relevantes posições conclusivas. 

A “nuvem de palavras” é uma figura gerada pelos softwares Iramuteq e 

wordclouds, que reúne as palavras que tiveram mais ocorrências nas respostas das 

entrevistas, fornecendo, assim, destaques que orientaram as interpretações e também 

sugeriram possibilidades de captar outras noções presentes nas falas dos entrevistados.    

Contemplando o critério de não identificação dos respondentes, nas 

coordenações dos programas de pós-graduação em educação pesquisadas, entre 

coordenadores atuais e ex-coordenadores imediatamente substituídos, 

entrevistamos dois professores do gênero masculino e dois do gênero feminino, 

denominados de coordenadores 1 e 2, da esfera privada, sendo um do gênero 

feminino e o outro do gênero masculino, e 3 e 4, da esfera pública federal, sendo um 

do gênero masculino e o outro do gênero feminino. Os professores também foram 

denominados professores de 1F a 5F da esfera pública federal, sendo um do gênero 

masculino e quatro do gênero feminino e de 1P a 5P da esfera privada sendo dois 

do gênero masculino e três do gênero feminino. 

Durante a discussão dos resultados foram usados os termos “critérios de 

produção bibliográfica” e “critérios de publicação”, tendo sido adotados com o 

mesmo sentido porque ambos os critérios tem seu foco na publicação de artigos, 

principalmente, em revistas bem avaliadas, além da publicação de livros e capítulos 

de livro. Esses critérios visam o desempenho acadêmico do professor-pesquisador 

dos programas de pós-graduação em educação das instituições investigadas no que 

se refere à publicação de artigos científicos, no período de quatro anos, período 

esse em que os professores credenciados para o doutorado têm de publicar, no 

mínimo, oito artigos e os professores credenciados para o mestrado precisam 

publicar quatro artigos, todos em revistas avaliadas pelo sistema Qualis com 

classificações A1, A2, B1 e B2, a partir de 2013. Ou seja, no doutorado uma média 

de dois artigos por ano e no mestrado um artigo anual. 

                                                           
23 Wordclouds é um gerador de nuvem de palavras e nuvem de tags gratuito. 
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4.1- Os critérios de produção bibliográfica pelos Coordenadores 

Visando o entendimento sobre o processo de desenvolvimento das políticas 

de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu da área de educação, 

formuladas pela CAPES, com especificidade nos critérios da produção bibliográfica, 

que constituiu a intenção da segunda24 pergunta da entrevista, houve posição 

unânime entre os coordenadores de que há necessidade de um mecanismo de 

avaliação dessa produção, mas, se posicionaram de forma distinta a respeito da 

maneira como esse processo de avaliação tem sido conduzido, com foco no sistema 

de avaliação e nas condições que favorecem estudos e pesquisas, que sugerem 

uma “natural” cobrança por publicação. 

Dentre as posições positivas apuradas dos coordenadores, uma delas refere-

se ao fato da mudança na coordenação da área de educação na CAPES pelo 

professor Romualdo Portela, tendo em vista a sua experiência e interesse em elevar 

a qualidade da área e de também questionar o que há de meramente formal nas 

avaliações e, especialmente, contemplar a especificidade da área da educação.  

 
Porque muito do que ocorre lá quando há o estabelecimento dos 
critérios é que a  área da educação não é hegemônica. A maior parte 
das decisões são tomadas tendo como parâmetro as ciências duras. 
Então, a área da educação, muitas vezes, tem que explicar ou 
negociar pra se afirmar na sua especificidade (Coordenador 1). 

 
Reforçando essa realidade, o mesmo respondente declarou que isso não tem 

sido fácil mas que, pelo menos, essa mudança vem ocorrendo há uns dois anos. 

Acredita que isso se deve às características do professor Romualdo Portela,  

 
que não é só um pesquisador muito sério como também entende  as  
regras do jogo. Lá ele tem prestígio acadêmico pra tentar negociar. 
Isso é um fator positivo pra quem está na gestão. Ele também tem 
formação quantitativa. Consegue discutir nos termos estatísticos e 
reais. Na linguagem que às vezes é necessária (Coordenador 1). 

Esse respondente, no início de sua fala, percebeu a condução das políticas 

de avaliação como um procedimento administrativo. Depois do esclarecimento sobre 

                                                           
24 A primeira pergunta indagou sobre o tempo que esses coordenadores estavam na condição de 

professores credenciados no programa de pós-graduação em Educação. 
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a condução das políticas de avaliação visando o alcance dos critérios da produção 

bibliográfica e consequente realinhamento da pergunta, houve mudança na sua 

avalição a respeito dessa situação como algo que não se tem mais como negar ou 

combater tendo em vista ter afirmado que:  

É uma coisa dada porque todo mundo já se familiarizou com as 
regras do jogo ou tem uma coisa mais importante no momento pra 
discutir que é a veemência da área diante da tendência de achar que 
tem que se fazer pesquisa em educação do mesmo jeito que se faz 
em outras áreas [das ciências duras](Coordenador 1).   

Essa ideia de “coisa dada” parece ter sido herdada da conjuntura comungada 

nos anos 1990, quando da reformulação estrutural da pós-graduação. Mesmo 

havendo crítica ao modelo uniforme de avaliação da produção bibliográfica 

demonstrando-se que há diferenças quanto às pesquisas produzidas, 

principalmente, nas áreas humana e social com relação às ciências duras, até o 

momento não se constatou uma decisão da CAPES para se avaliar, de forma 

diferenciada e com critérios pertinentes, pesquisas de áreas diferentes, 

considerando, nesse caso, as suas especificidades e as condições para a 

publicação em periódicos classificados no Sistema Qualis. 

Além de ser percebida como coisa dada, influenciada pela importação de ideias 

estrangeiras que modificaram a pós-graduação nos anos 1990, foi forte a influência 

das ciências duras na definição dos critérios de produção bibliográfica como uma das 

exigências para a avaliação da produtividade docente na pós-graduação.  

A avaliação da área de Educação sofre influência das áreas que compõem as 

chamadas ciências duras25  . 

 
 
 
 
 

                                                           
25 Nesta tese, “ciências duras”, expressão extraída das falas dos entrevistados, foram consideradas 

aquelas diferentes das Ciências Humanas, por priorizarem, na dimensão da pesquisa científica, os 

métodos experimentais que fundamentam seus resultados. As ciências duras, por hegemonia na 

representação da CAPES, exercem forte influência sobre as demais áreas, na definição dos critérios 

de avaliação da produção bibliográfica. 
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Figura 1 – Nuvem de palavras sobre a percepção 
dos critérios de produção bibliográficas 

 
 

 

Outros coordenadores também se posicionaram quanto a essa 

preponderância das ciências duras na definição de critérios para a avaliação da 

produção docente na pós-graduação: 

A supervalorização dos periódicos é claramente resultante de uma 
hegemonia da área tecnológica, das ciências duras. A física que tem 
um poder enorme, tem no Brasil um papel importantíssimo na 
organização do campo científico. Tem sempre um físico na gestão da 
CAPES. Essas áreas determinaram a prevalência dos periódicos, os 
periódicos valendo mais (Coordenador 3). 

Quando cheguei no fórum de coordenadores da área da educação, já 
havia a preocupação com o excesso de produção quantitativa, que 
tem levado a efeitos perversos. Até porque essa perspectiva de 
quantidade, eficácia, impacto se dá em áreas nas quais a quantidade 
é relevante, por causa da sua hegemonia. A CAPES e o CNPq são 
hegemonizados por setores. São áreas do conhecimento [das ciências 
duras] diferentes da área de humanas. Elas têm maior tradição, uma 
maior presença, uma maior força. [...] É o que dá, por exemplo, a 
diferença entre a importância que se tem nas áreas mais duras para 
os artigos e a importância que se tem dos livros para a área de 
humanas, especialmente para a área da educação (Coordenador 4). 

É, portanto, uma condição admitida essa força exercida das áreas de estudo 

e pesquisa que constituem as ciências duras, pela tradição nas decisões da CAPES 
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e pela consolidação de uma realidade já instituída de alta produção que em 

periódicos, desconsiderando as características próprias de produção e publicação 

de outras áreas do conhecimento.   

Esse contexto caracteriza-se como um tipo de subalternização docente por não 

se constatar qualquer forma de resistência a esse aspecto, tornando-se um "regime de 

verdade”. Quanto a isso, Foucault (1981, p.14) nos remete à sua reflexão com relação 

ao Regime da verdade. Parafraseando o autor, podemos afirmar que as políticas de 

avaliação da CAPES são tomadas como “verdade” na universidade, que acaba 

conformando-se a um discurso que estabelece como devem ser realizadas as 

atividades docentes e discentes sob a égide dos critérios de produtividade. Nesse caso 

parece que os professores-pesquisadores não se dão conta de que “a verdade está 

circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apóiam, e a efeitos de 

poder que ela induz e que a reproduzem. Regime de verdade” (FOUCAULT, 1981, p. 

14, grifos do autor). 

Somos julgados, condenados, classificados, obrigados a desempenhar 
tarefas e destinados a um certo modo de viver ou morrer em função dos 
discursos verdadeiros que trazem consigo efeitos específicos de poder 
(FOUCAULT, 1981, p. 180). 

As demonstrações de resistência, nessa realidade, não foram percebidas, 

ainda que presente na fala de alguns entrevistados com certa pretensão à 

resistência. Mas, as suas estratégias evidenciam comportamento de submissão e 

adaptação, podendo se afirmar que o controle vai sendo naturalizado e banalizado 

pelos participantes desse processo. 

Dessa realidade, apurou-se das falas dos coordenadores que há um certo 

desinteresse quanto à participação de docentes nos espaços internos destinados às 

discussões que vão tratar especificamente das questões relacionadas aos 

compromissos e exigências profissionais ligados à avaliação do trabalho docente, 

bem como de seus desdobramentos, quando criados pelos programas para 

fundamentar posições coletivas que os coordenadores poderiam apresentar e 

defender nas reuniões realizadas nos fóruns de coordenadores da pós-graduação 

da área de educação – Forpred. Esse comportamento pode ter como justificativas: a 
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percepção de que o escopo da participação tem se limitado a como acatar diretrizes 

dos critérios de publicação e dos editais de fomento; as diversas atividades 

desempenhadas pelos docentes num contexto de agitação e pressão; e um 

sentimento de incerteza e incredulidade quanto à possibilidade de modificação 

dessa realidade que já se constata há tanto tempo. 

Retornando à percepção dos coordenadores sobre as políticas de avaliação, 

outra posição refere-se à mudança significativa dos critérios de produção 

bibliográfica, tendo como crítica do processo de avaliação a questão da 

subjetividade dos avaliadores. E, sobre isso, o que não faltam são situações 

concretas que evidenciam esse estado de coisas.  

Acho que a política de avaliação dos programas de pós-graduação, 
com relação aos critérios de produção bibliográfica mudou muito. Ela 
foi sendo alterada. Incialmente faziam muito as análises dos 
programas, chamadas análises de cursos inteiros. E sempre sobrou 
essa questão do maior marcador de produtividade ser a produção 
bibliográfica, especialmente em artigos e revistas. Não vejo outra 
maneira de avaliar em massa. Nós tivemos muitos problemas com 
isso analisando a proposta do programa. Uma comissão tem lá os 
seus critérios que a gente não sabe quais são. Se você precisar de 
duas comissões diferentes pra analisar o mesmo programa, vão ser 
duas avaliações completamente distintas (Coordenador 2). 

Buscando-se o necessário afastamento de afirmações tendenciosas, esse 

coordenador, da esfera privada, sustenta sua posição descrevendo duas situações 

pelas quais passou. Uma com relação ao processo de autorização do programa de 

pós-graduação em educação e outra que decorreu da avaliação trienal 2010-2012 

do programa que coordena. Foram discussões intensas e seguidas de recursos para 

a mudança da nota atribuída que, ao que lhe parece, além de terem sido ignorados 

sequer foram analisados tecnicamente por algum encarregado pela análise de 

recursos da Diretoria de Avaliação da CAPES. 

Pela experiência desse coordenador em outras instituições, nas quais teve a 

oportunidade de atuar, passou por várias situações propondo cursos novos e 

programas de pós-graduação, tendo que elaborar recursos porque certas comissões 

explicitamente criam obstáculos que não devem e que não se justificam diante da 
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realidade avaliada. Empregam, portanto, a subjetividade. Podem ser critérios 

políticos, de quem faz a avaliação. 

Tenho visto em várias situações, com colegas de outros programas, 
de outros lugares, que a parte do coleta que faz a análise que 
envolve decisões a respeito do que se acha do currículo do outro é 
muito problemática. Especialmente nas áreas de humanas. Imagine 
o parecerista da CAPES que tem todo o poder e você não tem 
chance de recurso. Isso tem acontecido muito (Coordenador 2). 

Reforçando essa realidade, de acordo com a minha participação em uma das 

reuniões do colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal Fluminense – UFF, ocasião em que foi analisado o relatório da avaliação de 

2013 sobre o triênio 2010-2012, pude constatar que em um dos quesitos que possuía 

quatro atribuições de conceitos a respeito da inserção social do programa, três deles 

receberam o conceito “MB” e um recebeu o conceito “B”, sendo que pela lógica 

objetiva e de acordo com os critérios do Relatório o conceito final teria de ser “MB”. 

Constatando-se o poder da Comissão de Avaliação e o emprego do caráter subjetivo 

da sua decisão, esse quesito foi avaliado com o conceito final “B”. Sem o propósito de 

aprofundar a discussão sobre essa específica situação, porque não se constitui num 

objetivo desta tese analisar o Relatório da avaliação da UFF, a nota do programa, em 

2013, foi rebaixada de 6 para 5. Apresentamos aqui essa ilustração apenas como uma 

evidência de que a decisão da comissão de avaliação da CAPES é final e definitiva e 

porque não dizer, em certas situações, também sumária e arbitrária. 

Vale registrar que existe, no conjunto das decisões que resultam do processo de 

avaliação, a distribuição dos programas numa relação que os discrimina em notas de 3 a 7.  

 
E para caber naquela distribuição que eles inventaram de que só 
15% ou 10% podem ser nota 7, eles [da comissão] são obrigados a 
ficar fazendo esses artifícios. Como eles têm uma obrigação, eles 
têm que cortar. É ridículo. Isso sempre prejudica. E tem prejudicado. 
Isso é uma responsabilidade. É uma decisão torta de que é preciso 
ter estamento (Coordenador 2). 

Nessa distribuição, de acordo com o poder da subjetividade e discricionário da 

comissão de avaliação, os programas são lançados à própria sorte, tendo de aceitar os 

resultados sem a possibilidade de ver corrigidas interpretações distorcidas e julgamentos 

que não convencem, considerando o caráter objetivo dos quesitos a serem avaliados. 
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Uma posição apurada é a de que o desenvolvimento das políticas de avaliação 

dos programas de pós-graduação stricto sensu na área de educação, formuladas pela 

CAPES, com especificidades para os critérios de produção bibliográfica, não podem 

ser pensadas de maneira simplista. É preciso antes compreender seus mecanismos 

com posicionamento crítico e, ao mesmo tempo, como parte de uma 

profissionalização da pesquisa no Brasil. Os investimentos feitos para que houvesse 

estudos de aprofundamento fora do Brasil, preparando e qualificando pesquisadores 

para atuarem na pós-graduação justificam as cobranças dos órgãos de avaliação, na 

visão dos coordenadores. A forma como tem sido cobradas as produções e 

respectivas publicações encontram concordâncias entre as posições reveladas pelos 

coordenadores e são naturalizadas como respostas ao apoio público de bolsas e 

financiamentos de órgãos de avaliação e de fomento à pesquisa.  

[...] por eu ter tido projeção nacional na área em que atuo pude 
acompanhar um pouco o que era o panorama em outros países e a 
gente não pode deixar de reconhecer que o Brasil teve muito mais 
investimento em pesquisa e pós-graduação do que qualquer outro país 
latino-americano, talvez só disputando com o México. Nós, brasileiros, 
desfrutamos de financiamentos e de possibilidades de circulação que 
não estava posta pra nenhum outro país (Coordenador 3).  

Quem não está na função administrativa, admite-se ter em torno de 
24 horas semanais para pesquisar. Se não realiza extensão e se tem 
uma pesquisa registrada, em quatro anos vai ter de ter algum escape 
para essa pesquisa. Alguma produção vai ter que ter. Não faz 
sentido ter dinheiro público, pra ter 24 horas semanais pra pesquisa 
em três e agora quatro anos e não ter algum tipo de visibilidade 
desse investimento (Coordenador 4). 

Ao se relacionar as exigências por publicação com o apoio para as pesquisas, 

financiamento para convênios internacionais, financiamento de bolsas de estudo, 

bolsas no exterior, bolsas para pós-graduação, que foram aumentadas durante os 

governos do PT, não pensando em termos de Governo, mas em termos de Estado 

brasileiro, esses respondentes são de opinião que o Estado não pode simplesmente 

dar sem cobrar. E as publicações exigidas são formas de cobrança sobre os 

investimentos direcionados. 
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O grande público dos seminários na França, [compunham-se de] 
brasileiros fazendo mestrado completo, doutorado completo ou 
doutorado sanduiche ou bolsas de pós-doutorado. Acho que a gente 
não pode desprezar esse dado. Estou falando de uma área 
secundarizada no Brasil, que é a área das Ciências Humanas. Em 2011 
eu estava de novo na Europa, agora com bolsa de pós-doutorado. 
Havia muitos brasileiros em Portugal e na Espanha (Coordenador 3). 

Trata-se, então, de uma realidade que não se pode ignorar, tendo em vista o 

fluxo de pesquisadores que vão buscar metodologias e aprofundamento de seus 

estudos no exterior e que, certamente, dão volume e consistência às áreas do 

conhecimento com as quais estão comprometidos, se especializando cada vez mais 

pelo enriquecimento de suas atividades de ensino e pesquisa, e que além da 

competência adquirida dão visibilidade à intelectualidade brasileira. 

Os posicionamentos desses coordenadores podem ser interpretados como 

imprecisos ou até contraditórios, mas isso não se constitui um problema que possa 

invalidar suas respostas. A questão é que a CAPES tem decisões que são 

repudiadas pelos coordenadores e professores dos programas e, por outro lado, 

também demonstra intenções válidas que convencem pela pertinência de suas 

recomendações na visão dos entrevistados. Por exemplo, o coordenador 2 afirma 

ser muito difícil falar da eficácia da política de avaliação da CAPES de maneira 

abstrata porque dependendo do setor no qual o professor estiver trabalhando o que 

está sendo feito é considerado muito bom em termos de avaliação. Para esse 

respondente, nas ciências naturais e tecnológicas, é preferível usar esse sistema de 

avaliação porque os pareceristas não analisam a parte escrita. Eles analisam a 

produção acadêmica do professor e dos estudantes. Entretanto, na área de 

educação há uma disputa muito grande a respeito disso. Quanto à avaliação da 

produção bibliográfica, a sua posição é que: 

Agora nós sabemos por tudo que já fizemos, que a avaliação dos 
periódicos da CAPES com o Qualis é uma péssima medida. É uma 
medida quantitativa, apesar de o pessoal achar que é qualitativa. Isso é 
ridículo. A discussão que está no FORPRED, e eu estou participando 
um pouco dela, é que a gente utilize os critérios das outras áreas [das 
ciências duras]. Que é o fator de impacto. É uma grande porcaria, mas 
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a gente precisa arrumar um fator de impacto melhor do que o H5 26que 
se possa medir o que se quer medir (Coordenador 2).  

O problema parece estar nos critérios comuns de publicação, estabelecidos 

para áreas diferentes. É preciso considerar que as pesquisas possuem objetivos 

diversificados quanto à reflexão ou aplicação de seus resultados e essa 

especificidade não vem sendo considerada por critérios que contemplem as 

pretensões buscadas por cada área, mesmo que definidas por suas respectivas 

coordenações de área da CAPES. 

Segundo esse respondente, não há outra maneira de avaliar a pós-graduação a 

não ser pela influência. Levando-se em conta o seu ponto de vista, há dois eixos de 

influência. Um refere-se à publicação acadêmica, que se extrai dos periódicos qualificados 

e que tem uma certa influência no auditório dos pesquisadores, e o outro, mais difícil de 

mensurar, relaciona-se à produção discentes dos mestrandos e doutorandos, bem como 

dos mestres e doutores egressos dos programas de pós-graduação. Segundo ele: 

A gente não tem métricas boas pra isso. Os integrantes dos conselhos da 
CAPES são nossos colegas e eles tendem a puxar a pós-graduação da 
área de educação para ser mais escolar. Você vai para o lado da 
antropologia, da biologia e da psicologia, eles tendem a desescolarizar 
o programa de pós-graduação. Centrar mais na pesquisa (Coordenador 2). 

Há uma preocupação sobre a necessidade de se ter uma maneira mais 

adequada de avaliar o escoamento das pesquisas como forma de produção. Parece 

haver intenção dos coordenadores da área de Educação de resolver alguns 

problemas relacionados a essa realidade. Pesquisadores publicavam uma 

quantidade absurda de artigos e capítulos de livros, para aumentar a sua produção. 

De acordo com a decisão do CTC na área de educação, vão ser avaliadas oito 

publicações por docentes em quatros anos, computadas as mais bem classificadas. 

É preciso resolver uma questão técnica que se relaciona com a pontuação. A 

pontuação máxima que o professor pode atingir é 800 pontos. O programa também. 

                                                           
26 Os índices H5 e H10, mencionados aqui, são utilizados para avaliar a produtividade de pesquisadores 

apurando-se o seu impacto por meio da quantidade de artigos publicados e o número de vezes em que 

são citados. Os números “5” e “10” que acompanham a letra “H” representam a quantidade mínima de 

artigos e, simultaneamente, a quantidade mínima de citações recebidas por eles. Por exemplo, um 

pesquisador classificado com h=5 publicou 5 artigos que tiveram, cada um, pelo menos, 5 citações. 
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Isso vai definir um ranking. Nesse contexto, espera-se diminuir a pressão para 

publicar por publicar, por meio de publicações de bons textos em periódicos bem 

classificados, verificar o impacto que isso terá em termos de produção bibliográfica. 

Considerando que as revistas mais bem qualificadas são as que apresentam 

maior demanda, o problema que vai decorrer da preferência dos autores para 

publicarem nessas revistas é que elas não possuem fluxo para isso. Não serão 

capazes de dar conta das respostas sobre as submissões recebidas, o que já se 

constata com a demora dessa devolução em torno de dois anos. A avaliação das 

revistas, de acordo com o coordenador 2, ainda está muito “amarrada”.  

O fator de impacto27 será usado por ser a única ferramenta que tem a 

possibilidade de medir a influência da revista, mas não dos artigos. Também há fator 

de impacto para medir a produtividade dos pesquisadores. Os índices usados são o 

H5 e o H10.  

Existem outras métricas que estão em desenvolvimento. A crítica no 
exterior é tão forte com relação ao uso do fator de impacto, que 
foram desenvolvidas outras métricas. Para o próximo quadriênio vão 
discutir qual métrica que vão usar. Uma coisa importante foi a 
tentativa de reduzir o produtivismo computando apenas oito trabalhos 
individuais por docente (Coordenador 2). 

Não sendo intenção estudar o fator de impacto nesta tese, mas, mesmo assim, 

considerando as críticas sobre o seu desdobramento na avaliação da produtividade docente, 

também acarretando na avaliação dos programas, é preciso considerar que pode haver um 

problema com relação ao caráter subjetivo empregado pelos integrantes da comissão que 

avalia os programas de pós-graduação e que elaboram o relatório de avaliação. Mesmo 

sabendo que as orientações para a tomada de decisão em casos específicos, como mudar 

interpretações num quesito são decididos pela coordenação da área com o próprio grupo de 

avaliadores, persiste a preocupação quanto aos resultados da avaliação porque os 

avaliadores têm muita força e não respondem as contestações. Não custa, aqui, repetir o 

poder da subjetividade que exercem e que apesar de discordâncias quanto as interpretações 

                                                           
27 O fator de impacto é a métrica que está sendo sugerida para medir a influência da revista e 

também da produtividade docente na pós-graduação. Os índices H5 e o H10 possibilitarão tomar-se 

conhecimento da quantidade de artigo publicada e o número de vezes em que forem citados.  
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que fundamentaram suas decisões, os coordenadores dos programas não têm chance 

quanto aos recursos que encaminham questionando essas decisões. 

É possível, ainda, pensar que pela obrigação da pronta resposta dos 

relatórios e consequente classificação dos programas avaliados, a possibilidade de 

alteração dos resultados da avaliação por meio de recursos encaminhados pelos 

coordenadores de programas insatisfeitos com os julgamentos e as notas atribuídas, 

certamente geraria uma dinâmica de questionamentos pela mudança posterior do 

ranking que se estabelece a partir dos resultados divulgados das avaliações.  

 Essa situação do ranking pode se agravar numa proporção injusta ao se 

considerar um desequilíbrio quanto à distribuição de verbas por causa da 

concentração de recursos em regiões que já os possui. Haja vista a sua hiper 

concentração na região sudeste.  

Uma vez divulgadas as notas dos programas avaliados e estabelecidas as suas 

posições na lista de classificação, gerando prerrogativas conquistadas na avaliação, 

isso poderia desencadear um movimento, quem sabe, infindável, ao se responder ou se 

acatar os termos desses recursos, implicando em réplicas e ocasionando demora nas 

destinações dos benefícios auferidos pelos programas mais bem avaliados. 

Certamente, levaria meses para a distribuição ou redistribuição de bolsas e de recursos 

dos quais os programas carecem ter conhecimento se vão e quanto vão receber, em 

um tempo que não inviabilize decisões administrativas e pedagógicas visando favorecer 

o fluxo regular de estudos e o funcionamento de suas atividades de rotina. 

Mas, qualquer que seja o motivo para que a CAPES não devolva respostas 

transparentes e convincentes dos resultados das avaliações, os coordenadores e 

docentes dos programas têm o direito de conhecer os fundamentos que orientaram as 

decisões subjetivas dos componentes das comissões de avaliação. Até mesmo para 

terem condições de se organizarem para tomar as providências cabíveis a contemplar 

os quesitos de maneira inequívoca e evitar interpretações distorcidas. A aceitação 

silenciosa, apesar da possibilidade de haver prejuízos por alguma interpretação 

duvidosa ou de não ter contemplada alguma reinvindicação possível, traduz-se numa 

forma contundente de coação. Por isso, é possível presenciarmos coordenadores não 
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vejam muito sentido de prosseguirem apresentando constatações lógicas e concretas 

de quesitos do formulário da avaliação que foram julgados com incoerência e 

recebendo notas que não corresponderam aos dados informados na Plataforma 

Sucupira, por não obterem qualquer resposta dos recursos encaminhados à CAPES. 

Nesse contexto, percebemos o emprego de estratégias de poder, surgidas das 

articulação poder-saber, segundo Michel Foucault. Se o resultado da avaliação não foi 

aceito coletivamente pelos avaliados com o devido respaldo de suas contestações, 

mesmo assim, diante de ameaças ou punições, é preciso escapar daquilo que esse 

pensador denominou de “controle-estimulação”. Segundo esse autor, isso se 

estabelece quando a repressão não mais consegue cumprir a sua finalidade e as 

estratégias de poder passam a ter controle sobre o desejo (FOUCAULT, 1981). A 

insistente manifestação dos programas por meio do envio de recursos que 

questionem os resultados das avaliações constituir-se-ia em um discurso polifônico 

com mais enfrentamentos e mais contestações por parte dos coordenadores dos 

programas insatisfeitos com os resultados não convincentes das avaliações e com 

isso seriam evitados prejuízos aos seus programas. 

Então, esse discurso polifônico estaria de acordo com a noção que nos fornece 

Foucault com relação à construção dos discursos e das práticas de resistência. 

Segundo esse autor, os discursos são relacionais porque tomam forma entre as 

resistências e as reivindicações e são estrategicamente constituídos, podendo ser cada 

vez mais abrangentes e fortalecidos. 

Mas, nessa arena na qual se dará o embate poder-resistências, seria 

necessário, segundo Foucault, a devida preparação para novos e mais fortes 

enfrentamentos, tendo em vista que isso vai desencadear reações cada vez mais 

empoderadas da parte dominadora. Logo, tratando-se de um tipo de relação com 

tensionamentos. Segundo esse autor: 

As relações de poder suscitam necessariamente, apelam a cada 
instante, abrem a possibilidade de uma resistência, e é porque há 
possibilidade de resistência real que o poder daquele que domina 
tenta manter com tanto mais força, tanto mais astúcia, quanto maior 
for a resistência (FOUCAULT, 2010, p.232). 
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No entanto, esse discurso polifônico de resistência não tem sido exercido na 

prática, apesar de não faltar motivos para os coordenadores de programas de pós-

graduação encaminharem recursos pontuais a respeito de interpretações descabidas 

e de decisões injustas que só são conhecidas quando do recebimento do relatório da 

avaliação periódica dos programas de pós-graduação realizada pela CAPES. 

4.2. Análise das políticas de avaliação da CAPES 

A análise das políticas de avaliação da CAPES, no que se refere à produção 

bibliográfica, foi orientada pelo referencial analítico de Ball e Bowe (1992), utilizando, 

com as devidas adaptações, as questões propostas por Vidovich (2002), que foram 

divulgadas por Mainardes (2006); além da análise de conteúdo de Bardin (2011), 

visando a categorização das palavras de maior ocorrência nas respostas dos sujeitos 

da pesquisa com a aplicação dos softwares iramuteq de análise textual. Com base 

nas respostas das entrevistas, essa metodologia proporcionou sugestões analíticas e 

possibilidades de cruzamento das referidas respostas obtidas nas entrevistas 

realizadas com quatro coordenadores e dez professores credenciados dos programas 

de pós-graduação investigados. Adiante foram analisados quatro contextos28 do 

referencial analítico, buscando-se direcionamentos mais objetivos para a interpretação 

dos dados coletados. E, com o mesmo propósito, também foi empregado o software 

wordclouds para gerar nuvens de palavras com poucas ocorrências. 

O propósito das análises se deteve na possiblidade de se obter um 

posicionamento crítico da implementação e trajetória dos critérios de produção 

bibliográfica que são parte das políticas de avaliação da CAPES com relação à 

produtividade docente e às condições de oferta dos programas de pós-graduação. 

Com foco nas contribuições de Foucault, na análise e discussão dos dados da 

pesquisa, buscamos evidenciar os mecanismos que identificam a dimensão da 

micropolítica por meio da prática profissional dos docentes submetidos as políticas 

de avaliação nas esferas pública e privada. 

                                                           
28 Os quatro contextos do referencial do “Ciclo de Políticas” de Ball e Bowe (1992) que orientaram as 

referidas análises foram os contextos da influência, da produção do texto, da prática e das estratégias 

políticas.  
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4.2.1- O contexto da influência na elaboração das políticas de avaliação 

De acordo com as orientações do referencial analítico, na análise do contexto 

da influência foi considerado o envolvimento de coordenadores dos programas de 

pós-graduação pesquisados tanto na elaboração e implementação das políticas 

quanto na arena de seus embates e disputas. Levando-se em conta que é nesse 

contexto que se originam as políticas e são elaboradas as posições políticas, a 

participação de integrantes dos grupos de interesse acaba por conduzir os 

fundamentos das políticas, por diversas formas de manifestação, o que, acredita-se, 

vai formar um discurso que tende a favorecer uma certa legitimidade.  

Seis perguntas, apresentadas a seguir, compuseram, na entrevista com os 

coordenadores, o bloco de indagações a respeito do contexto da influência, cujos dados 

são apresentados na medida em que o processo de interpretação e discussão foram se 

desenvolvendo. Essas perguntas de números 3 a 8 da entrevista estão apresentadas 

na mesma ordem em que aparecem no roteiro da entrevista. São elas: 

3- Se você considera que a CAPES tenha sido conduzida por alguma tendência global 
para a formulação dessas políticas, por favor explicite-a. 

4- Considerando que você tenha conhecimento sobre políticas globais internacionais, nacionais 
ou locais que foram empregadas ou que influenciaram a elaboração das políticas de avaliação 
da pós-graduação stricto sensu da área de educação, pela CAPES, por favor, especifique-as. 

5- Se você teve conhecimento sobre políticas globais que efetivamente influenciaram a 
elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu, por favor, queira 
identificar os órgãos, instituições, organismos multilaterais ou movimentos internacionais 
autores dessas políticas. 

6- Numa situação, quem sabe, não institucional, você acredita ter havido a participação de grupos 
de interesse que influenciaram a elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto 
sensu, considerando o caráter específico dos critérios de produção bibliográfica? 

7- Levando-se em consideração que você tenha admitido que houve influência de 
políticas globais na elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto 
sensu ou que a CAPES seguiu alguma tendência na sua elaboração, como avalia esta 
influência? Como conservadora ou progressista? 

8- Caso você tenha especificado, na pergunta n.º 4, políticas globais que influenciaram a 
elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu, na sua percepção 
acredita ter havido debate suficiente em torno da constituição de um discurso coletivo 
que pudesse justificar a decisão pela influência admitida, principalmente sobre os 
critérios de produção bibliográfica? 

Com relação à experiência no programa, buscada na primeira pergunta da 

entrevista que arguiu o tempo de credenciamento na pós-graduação, a média do 

tempo apurada das atividades profissionais desses coordenadores foi de 13 anos. 
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Pensamos que esse tempo de atuação nessa função, por meio das práticas 

realizadas e de outras atribuições, pode oferecer uma margem considerada de 

sustentação sobre suas respostas, baseadas na convivência com a realidade da 

pós-graduação e, principalmente, lidando com as políticas de avaliação da CAPES. 

A intenção aqui foi evidenciar a possibilidade de a CAPES ter sido conduzida 

por alguma tendência global na formulação das políticas de avaliação e, se sim, por 

quais organizações, na percepção dos coordenadores de programas de pós-

graduação em educação entrevistados. A suspeita era a de que considerando as 

reuniões do Forpred tratando de posições relacionadas à avaliação dos programas, os 

coordenadores poderiam ter participado de alguma discussão ou ter tido 

conhecimento sobre alguma crítica a respeito de se estar cumprindo determinada 

sugestão de órgãos patrocinadores de projetos educacionais brasileiros. 

Nesse contexto, pensamos que, com isso, se estaria contribuindo com a 

dependência cultural, que impondo condições nas práticas de pesquisa do professor 

credenciado e nos critérios de publicação dos seus resultados, estaria convertendo a 

necessidade de se pesquisar questões pertinentes ao Brasil às outras necessidades 

que atendam aos interesses desses prováveis patrocinadores.  

Figura 2- Nuvem de palavras sobre tendências globais influenciando 
a formulação das políticas de avaliação da CAPES 

 

Pelas respostas obtidas, os coordenadores têm posição de que a política de 

avaliação da pós-graduação formulada pela CAPES foi conduzida ou influenciada 
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por tendências globais, principalmente por organismos internacionais. A realidade 

histórica das influências sobre a pós-graduação também foi considerada, no que diz 

respeito aos anos 1990 com a reformulação da pós-graduação no Brasil29. 

Concordo que a pós-graduação tomou um rumo diferente, principalmente 
nas questões de avaliação, a partir da década de 1990. Não acredito 
que houve influência de algum orgão de tendência global nas políticas 
de avaliação por meio de diretrizes de alguma agência internacional. 
Eu acho que a influência é geral. É uma mudança mundial que aconteceu 
em termos econômicos e todas as reformas e políticas de avaliação. 
[...] Mas há influências externas nas políticas de avaliação de uma maneira 
geral. Não só nas políticas da CAPES. É uma cofluência de organismos 
internacionais, Banco Mundial, Organização para a Cooperação do 
Desenvolvimento Econômico - OCDE, Banco Panamericano e das várias 
conferências saíram essas políticas de avaliação. Não sei de nenhum 
órgão especial que tenha influenciado diretamente (Coordenador 1). 

Acho que o Banco Mundial tem sido referência. Toda política e toda 
formulação, mesmo que queira se valer de um procedimento pra auferir 
ganhos numa certa direção, também tem que dialogar com alguns 
critérios, algumas coisas de funcionamento do Estado. [...] Mas, esses 
organismos internacionais têm uma presença importante na formulação 
das políticas, de maneira geral. [...] Mas, sem dúvida, são muito 
poderosos. Os organismos internacionais não estão dando, eles estão é 
ameaçando. Acredito que as políticas de avaliação receberam influências 
de organismos internacionais. Sem ser especialista, a gente sabe que 
Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional - FMI ou a Organização 
Mundial do Comércio - OMC, estão mandando na gente (Coordenador 3). 

Essas falas confirmam as nossas suspeições e as posições já conhecidas dos 

textos de autores que abordaram essa temática anteriormente, como por exemplo o 

artigo de Helena Altmann (2002), “Influências do Banco Mundial no projeto 

educacional brasileiro”. Desde a intenção de restruturação da pós-graduação a partir 

dos anos 1990, a presença de organismos internacionais nos textos das políticas 

educacionais brasileiras é evidente. A política de avaliação da CAPES não está 

dispensada dessa influência, haja vista a presença de textos concordantes no Plano 

                                                           
29 A partir dos anos 1990 surgiu um movimento no qual as universidades brasileiras introduziram o 

formato de pós-graduação norte-americana, aproximando-se, assim, das políticas implementadas 

pelos órgão de avaliação e fomento à pesquisa, como por exemplo: a redução de exigências técnico-

científicas e de aprofundamento dos produtos concluídos na pós-graduação; redução dos prazos para 

a conclusão dos mestrados e doutorados e do número de créditos/disciplinas cursadas, por conta de 

um aligeiramento da formação desse cursos; o incremento da pesquisa aplicada e tecnológica; a 

realização de projetos cooperativos entre universidades e outras instituições públicas e privadas; o 

emprego da multidisciplinaridade e interdisciplinaridade; e a emergência gradativa de um novo modo 

de produção do conhecimento (SOBRAL, 2003; SCHWARTZMAN et all, 1993). 
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Nacional de Pós-Graduação, principalmente com relação às diretrizes de 

desenvolvimento propostas pelo Banco Mundial, referentes a esse nível de estudo.  

Um certo poder autoritário dos organismos internacionais sobre a formulação 

dos textos das políticas de avaliação é notado na fala do coordenador 3, pelo fato de 

se acatar as intenções que se camuflam como orientações ou recomendações e que 

na verdade são cumpridas como exigências.  

Há mais uma posição a respeito de alguma tendência global ter influenciado a 

elaboração das políticas de avaliação da CAPES. O coordenador 2 concebe que a 

ciência é global. Acredita tratar-se de teoria conspiratória da educação. Na sua 

opinião há muitos brasileiros atuando no Banco Mundial e o Brasil é um de seus 

membros e também tem participação no Fundo Monetário Internacional - FMI. Para 

ele, com relação às recomendações emanadas dessas organizações, não há 

obrigatoriedade de cumpri-las. Mas, admite que quem dá dinheiro também pode 

estabelecer o que se fazer. 

A posição do coordenador 2 expõe uma situação de subordinação aos 

ditames dos organismos internacionais e, principalmente, nos leva a pensar que os 

órgãos oficiais brasileiros e dentre eles a CAPES obedecem a tais direcionamentos, 

tendo seus integrantes quase que como representantes desses organismos no 

Brasil, a cumprir o que “reza a cartilha”. Confirmando isso tem-se que: 

O FMI põe exigências pra fornecer o dinheiro. Eu não vejo nada 
demais nisso. Se o fundo vai emprestar o dinheiro, então pode 
estabelecer exigências. Os professores, nossos colegas que estão 
na CAPES, no geral, fizeram doutorado no exterior. Têm ligações 
intensas no exterior. O grupo forte é o pessoal das naturais [ciências 
duras]. Eles trabalham com gente do exterior. E com as fundações 
de pesquisa, aqui e lá. Então, eles já são internacionais. Eles querem 
isso porque eles acham que têm razão (Coordenador 2).  

Percebe-se, portanto, nessa fala, de novo, a influência dos representantes das 

áreas que compõem as ciências duras (as naturais), no mínimo, convencendo as 

demais representações a assumir os seus critérios de produção bibliográfica na pós-

graduação para todas as áreas do conhecimento, ignorando, então, as peculiaridades 

de cada campo de pesquisa e suas especificidades condizentes à publicação. 
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Retomando uma ideia já conhecida, cada área tem suas características e 

dificuldades próprias, tornando-a distinta das outras, assim como as intenções, o método 

de suas pesquisas, e seus resultados. Mesmo que se concorde com a importância da 

internacionalização, buscando-se a projeção da pesquisa brasileira no mundo, não se pode 

desconsiderar que certamente há numerosas linhas de pesquisa, nos vários programas de 

pós-graduação, que realizam estudos consolidando temas importantíssimos no cenário da 

educação brasileira que não vão interessar aos periódicos estrangeiros. 

Considerando que esses coordenadores estão credenciados em programas 

das esferas pública e privada, diante das análises de suas respostas, não foi 

observada qualquer característica que pudesse diferenciar as suas realidades de 

funcionamento quanto à cobrança por produtividade. As bases nas quais se 

orientaram para responder às perguntas formuladas foram as suas experiências como 

docentes credenciados e como coordenadores de programas de pós-graduação, 

como também as suas participações nas reuniões do Forpred e as leituras que 

realizaram sobre as temáticas objeto das entrevistas.  

Sobre a participação de grupos de interesse na formulação das políticas de 

avaliação da pós-graduação, conteúdo da pergunta número 6 da entrevista, os 

coordenadores se posicionaram respondendo haver, sim, grupos de interesse interferindo 

na elaboração dessas políticas, quer seja pelas diretrizes que constam de seus 

documentos oficiais direcionados aos países que aceitam participar de programas e 

projetos de desenvolvimento globais ou pontuais, o que no caso específico da área de 

Educação, foi constatado por Altmann (2002) com relação ao Banco Mundial; quer seja 

por meio da participação de integrantes de órgãos oficiais brasileiros, nossos pares, nos 

organismos e nas instituições financeiras intenacionais, sentindo-se integrados às 

dinâmicas empreendidas por eles, concordando com suas diretrizes e naturalizando-as, 

conforme a fala do coordenador 2, anteriormente citado. 

As respostas dos coordenadores, com variação, também apontaram (1) para 

o debate entre o público e o privado, (2) para a interferência do grupo pertencente às 

áreas das ciências duras, e (3) para a participação de coordenadores com poucos 

argumentos para defender interesses coletivos por falta da participação dos 
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docentes credenciados para reivindicar as necessárias modificações dos critérios de 

produção e publicação dos resultados de seus estudos. 

Para o coordenador 1, o grande embate nessa questão recai sobre a 

dimensão público-privado. Para esse coordenador, esse embate permanece em 

praticamente todos os fóruns [FORPRED] mas,  efetivamente, o setor público é 

determinante nas decisões.  

Se você pensar, embora tenha muitos programas privados de pós-
graduação na área da educação, o setor público é hegemônico. [...] 
Eu não posso dizer que seja um jogo de força igual. Não é. Ele é  
bastante desigual. Esse embate acontece constantemente e o setor 
privado perde de longe (Coordenador 1). 

Admitir que os interesses das instituições públicas se sobrepõem aos 

interesses das instuições privadas quanto às decisões relacionadas à pós-graduação, 

pode ser entendida como uma realidade que toca as condições de maior liberdade e 

dedicação dos docentes das instituições públicas com relação às suas atividades 

profissionais na pós-graduação. A carga horária referente ao trabalho dos docentes 

das instituições privadas é muito mais controlada do que nas instituições públicas. A 

sua presença física torna-se imprescindível para constatar o seu cumprimento. Do 

contrário precisa ser justificada a sua ausência. Todas as atividades que os 

pesquisadores realizam fora desse controle precisam ser comprovadas por meio de 

relatórios e de outras comprovações, caracterizando medidas empresariais de 

produtividade como na relação: tempo pago – resultados obtidos. 

Apurou-se que a participação de variados grupos de interesse na formulação 

das políticas de avaliação da pós-graduação contribui positivamente com o seu 

funcionamento pelo caráter diversificado de posições que ampliam perspectivas e 

fortaleceu as decisões tomadas coletivamente. De acordo com o coordenador 3:  

As políticas públicas na sua formulação recebem várias ingerências, 

então acredito ser influenciadas por outros grupos de interesse. Acredito 

que os diálogos são travados, os compromissos são firmados. Eu gosto 

muito da ideia de diversidade e que tem que ser oficializada no Brasil. [...] 

A representatividade e o reconhecimento das forças é melhor do que 

camuflar essa diversidade. Dizer que tem, porque tem, é melhor do que 

impor uma visão monolítica, de uma determinada força. Então, é 
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importante reconhecer essa diversidade e essa possibilidade de buscar 

transparência, para que as pessoas, até ao analisar as políticas, também 

saibam de suas fontes. Isso é fundamental (Coordenador 3). 

Esse coordenador defende que as coisas sejam mais explícitas. Considera 

positiva a inclusão de empresários na educação. Primeiro, porque têm o direito de 

participar. Mas, não significa que tudo o que propõem tem que ser acatado. Acredita 

ser legítima a participação de todos pela educação. O conteúdo do seu discurso e as 

suas práticas precisam ser analisadas, no sentido de torná-las mais públicas do que 

elas podem ser por si só.  Revelou ter uma visão muito realista do princípio da política 

e da participação da diversidade da sociedade civil na formulação dessas políticas. 

Parece, pelo menos, preocupante essa interferência de empresários na 

educação, se considerarmos que nem todo interesse privado vai ao encontro dos 

interesses públicos ou vice-versa. Mas, acompanhando o seu raciocínio, se 

pensarmos que a universidade quase sempre tem a solução, mas nem sempre tem os 

recursos, é possível buscar combinações desses elementos de maneira a se reduzir 

custos e aumentar a tecnologia. Os projetos inovadores carecem de altos 

investimentos em estrutura e pesquisas. As empresas podem estar ao lado da 

universidade interessadas em apoiar o desenvolvimento desses projetos. 

Há empresas que estão interessadas em fazer investimentos para aumentar a 

variedade de seus produtos mas não estão decididas a adquirirem equipamentos e 

tecnologias e nem desenvolverem suas próprias pesquisas. Nesse caso podem 

surgir parcerias interessantes com universidades que estejam buscando incrementar 

suas linhas de pesquisa e campo de estudo, produzindo tecnologias, aprimorando 

seus pesquisadores e preparando novos pesquisadores, numa via de mão dupla 

contemplando interesses comuns. 

A posição do coordenador 4 amplia um pouco mais a possibilidade de 

participação de grupos de interesse na formulação das políticas educacionais ao 

considerar os interesses empresariais e outros interesses. Dentre eles, apontou as 

empresas de ensino, as grandes universidades particulares, empresas com 

interesse em determinadas pesquisas, como a indústria farmacêutica e até os 
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grupos de interesse acadêmicos. Destaca os interesses pelos recursos que podem 

ser destinados e as disputas travadas para a sua obtenção. 

A gente não pode ser ingênua, o meio acadêmico é extremamente 
competitivo. Se você está disputando recursos, você tem disputas em 
torno desses recursos. Isso se dá entre os grupos das diferentes áreas, 
como a médica, tecnológica e humana, por exemplo. Se pegarmos as 
grandes áreas e, obviamente, o poder que cada uma tem de pressão no 
âmbito das agências de estado, esse poder de pressão se associa a 
outros interesses. [...] Isso apareceu muito mais claramente nas últimas 
décadas, nos editais do CNPq (Coordenador 4). 

 A respeito dessa influência nos editais de pesquisa, o exemplo que se tem é 

a situação dos grupos étnico-raciais, que com uma organização fortíssima e 

legítima, realizaram muitas pesquisas por meio de teses e dissertações, sendo 

favorecidos por editais específicos de pesquisa. Para esse coordenador, outros 

pesquisadores que nem pesquisavam o tema passaram a pesquisar, na medida em 

que há, por exemplo, na história, todo um conjunto de estudos sobre pós-abolição 

que foram realizados. Não sendo só por isso, mas que receberam muito estímulo 

dos editais direcionados para essas questões. Também existem nas próprias áreas 

de conhecimento a disputa entre os seus programas de pós-graduação.  

De acordo, ainda, com esse coordenador  

As agências, como INEP, como a CAPES, não estão acima da 
sociedade. Estão sofrendo, como se pode ver claramente nos dias de 
hoje, com o lobby do Senado, o lobby na Câmara [dos deputados] e o 
lobby de dentro. Quanto mais organizados forem esses grupos na 
sociedade, mais condições terão de obter benefícios ou facilidades 
para suas pesquisas. Então, a organização dos grupos vai permeando 
a configuração do Estado, sem dúvida (Coordenador 4). 

Essas respostas sugerem a participação mais forte daqueles diretamente 

envolvidos na pós-graduação que são exatamente os intelectuais caracterizados 

como docentes credenciados ou formando redes para que os critérios de avaliação 

da produtividade na pós-graduação se aproximem de exigências que considerem a 

natureza das diferentes áreas, os seus propósitos, as suas especificidades e 

dificuldades para produzir e publicar. São esses próprios pesquisadores que 

precisam se posicionar oferecendo a real noção da realidade de suas áreas para 

mais bem criar critérios tangíveis.  
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Sobre isso, vale aqui nos remetermos à conversa de Deleuze com Foucault 

sobre os intelectuais e o poder, na obra Microfísica do Poder. Falava Deleuze sobre 

a mudança da atuação do intelectual para um sistema de revezamentos em 

conjunto, para uma multiplicidade de componentes simultaneamente teóricos e 

práticos. E segue ele: 

Para nós, o intelectual teórico deixou de ser um sujeito, uma consciência 
representante ou representativa. Aqueles que agem e lutam deixaram 
de ser representados, seja por um partido ou um sindicato que se 
arrogaria o direito de ser a consciência deles. Quem fala e age? Sempre 
uma multiplicidade, mesmo que seja na pessoa que fala e age. Nós 
somos todos pequenos grupos. Não existe mais representação, só 
existe ação: ação de teoria, ação de prática em relações de revezamento 
ou em rede (DELEUZE in FOUCAULT, 1981, p.71). 

Se não mais se contam com representações coletivas e se já se percebem 

organizações em rede conforme imperativos de produtividade e captação de 

recursos por pequenos grupos, já não nos seria possível concordar que as 

coordenações de área promovam a representação dos “intelectuais”, principalmente 

buscando a defesa dos seus interesses. Isso não mais se caracterizaria como a 

“ação de prática em relações de revezamento ou em rede” por ser justamente o fato 

de a produtividade e os recursos financeiros captados imporem linhas de pesquisa, 

ações e decisões no âmbito das coordenações de programas. Sendo assim, os 

coordenadores produzem discursos e tomam decisões orientados justamente pelo 

poder econômico e de enunciação dessas redes de conhecimento, em desconexão 

às reais demandas docentes. 

Contexto esse em que percebemos uma falta de mobilização em favor de 

práticas políticas e de enfrentamentos com relação, principalmente, aos critérios de 

produção e de publicação aos quais docentes credenciados estão assujeitados, sob 

o risco de receberem avaliações aquém das suas expectativas para a sua 

manutenção como credenciados nos programas de pós-graduação. 

Dessa forma, são exatamente os pesquisadores que deveriam se posicionar 

sobre as questões que envolvem a realidade prática de suas produções, como o 

resultado de suas pesquisas e consequentes publicações. Ou seja, uma condição de 

falar por eles mesmos. Extraindo um trecho da conversa entre esses dois pensadores 
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com relação à representação dos intelectuais, Deleuze afirmava que a representação 

estava em crise. De outro lado, em seguida, Foucault dizia: 

E quando os prisioneiros começaram a falar, viu-se que eles tinham 
uma teoria da prisão, da penalidade, da justiça. Esta espécie de discurso 
contra o poder, esse contra-discurso expresso pelos prisioneiros ou por 
aqueles que são chamados de delinquentes, é o que é o fundamental, e 
não uma teoria sobre a delinquência (FOUCAULT, 1981, p. 72).    

Substituindo, nesta citação, algumas de suas palavras, o tempo do verbo e a 

realidade dos presidiários pela realidade dos pesquisadores credenciados, mas 

mantendo a mesma intenção de Foucault quanto à ideia de que eles próprios deveriam 

teorizar sobre a sua realidade, teríamos que quando os professores-pesquisadores 

credenciados da pós-graduação começassem a se posicionar, ficaria evidente que eles 

têm uma teoria da produção acadêmica e dos critérios para publicação em suas áreas, 

como também da avaliação da pós-graduação. Essa espécie de discurso teórico contra 

o poder, esse contra-discurso expresso pelos professores credenciados da pós-

graduação é que é o fundamental, e não uma teoria sobre a produtividade acadêmica 

docente na pós-graduação formulada de cima para baixo. 

Mas, nesse contexto de desconstrução/construção da realidade por aqueles que a 

vivenciam, é preciso ir além da conquista por critérios adequados a cada área do 

conhecimento, porque senão estaríamos diluindo o poder do centro de dominação em 

frações de poder numa constituição de hegemonias, por meio das especificidades de 

produção e publicação das diferentes áreas do conhecimento. Isso certamente 

preservaria o afastamento dos grupos ou redes constituídas na comunidade de 

produtores do conhecimento, fechando-os, cada vez mais, em seus espaços específicos 

e pior, mantendo-os subordinados, assujeitados por terem de, ainda, que continuar 

cumprindo os critérios de produtividade como exigências das quais não se pode libertar. 

Nessas relações de poder, com base no pensamento de Foucault, além dos 

dispositivos, mecanismos e estratégias de poder, o maior obstáculo na penitenciária 

não é apenas o muro que limita os detentos, mas também os discursos e 

racionalidade que eles incorporam. Resistir e fazer reivindicações não significa 

libertar os pesquisadores-detentos. O discurso, por mais forte que seja, vai apenas 

mudar de grilhões, e as teorias enunciadas sobre a sua realidade não vão libertá-los 
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dos grilhões. A teoria não vai derrubar o muro. Somente a prática é capaz de fazer 

isso: “Nenhuma teoria pode se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é 

preciso a prática para atravessar o muro” (FOUCAULT, 1981, p. 70). 

Por analogia, se pudermos supor que o muro corresponda aos critérios de 

produção e publicação, assim como de captação de recursos financeiros, seria lícito 

concluirmos que os discursos e as conquistas hegemônicas por conta de critérios 

pertinentes a cada área de conhecimento não vão eliminar tais exigências normativas e 

critérios dos editais. Então, o que se apresenta como aparente maneira de transpor o 

muro – a mudança dos critérios de produtividade e captação de recursos financeiros – 

significaria apenas diluir o poder.  

Diluir não significa dividi-lo ou distribui-lo a cada grupo ou rede, e sim, 

fragmentá-lo, neutralizá-lo. Quando, ao revés, em Foucault, deveríamos somar 

forças capazes dessa transposição. 

Talvez, a raiz da questão seja superar essa perspectiva reducionista e 

unidimensional da ideologia burguesa da qual nos fala Foucault, para vislumbrarmos 

práticas que vão além da atual matriz de controle: produtividade; captação de recursos; 

normas e os critérios de editais de fomento. Tais vetores dessa matriz seriam efeitos da 

“sociedade de controle acadêmico” ou da “sociedade acadêmica de controle”? Seria 

necessário vislumbrar o que está além do muro, ou também o que vamos fazer para 

transpô-lo, diante de uma nova realidade ainda não vislumbrada? 

Admitindo-se que o discurso de poder se autonomizou e foi internalizado 

como estratégia discursiva nessa possível “sociedade acadêmica de controle” 

(estruturante) ou “sociedade de controle acadêmico” (estruturado), percebemos ser 

necessária a reconstrução do pensamento foucaultiano, a partir de suas ideias 

originais, em contraste com as práticas existentes ora em discussão, para podermos 

identificar o que está além do muro das estratégias vigentes, tracejando vetores 

adicionais de contra ponto à matriz das relações de poder atuais ou, pelo menos, 

possibilitando que sejam mais sofisticadas e sustentáveis. 
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Dessa forma, é possível concordar com a necessidade de lançarmos um olhar 

sobre o que há além do muro dessa matriz de controle, ou seja, buscarmos e 

lutarmos por práticas distintas que possam minimamente apresentar-se como 

contraponto ou estratégia senão de resistência, ao menos de sua sustentabilidade. 

A discordância que os intelectuais manifestam, na prática, considerando a dimensão 

semântica, não é discordância na medida em que muito além de reclamar, discordar é 

apresentar novos argumentos, aduzir razões contrárias ou apresentar contra-pontos 

sustentáveis que sirvam como outros possíveis critérios de avaliação da pós-graduação. 

Com base no teor apurado da pergunta número 7 da entrevista, houve 

posições controvertidas entre os coordenadores a respeito da influência de políticas 

globais na elaboração da política de avaliação da pós-graduação tendo o caráter 

conservador ou progressista.  

Figura 3 – Nuvem de palavras sobre o caráter conservador ou progressista da influência das 

políticas globais na elaboração da política de avaliação 

 

As opiniões dos coordenadores distribuíram-se igualmente entre o caráter 

progressista com relação à tendência à internacionalização também possibilitada 

pela ida de pós-graduandos e pesquisadores brasileiros para estudarem no exterior 

e conservadora considerando a tendência dos organismos internacionais.  
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Acredito que essa influência se configure como progressista. A 

grande tendência de internacionalização como tendência mundial é 

um exemplo disso. O seminário de acompanhamento que houve, no 

final de 2014, na CAPES, é um incetivo para que as várias áreas  

tentem se pautar um pouco pelas tendências internacionais que vêm 

das áreas, normalmente, das ciências duras. Manifestos e critérios 

como fator de impacto estão nesse contexto. A internacionalização é 

uma tendência que a educação está entrando meio que um pouco à 

reboque das outras áreas. É uma forma de querer qualificar a 

pesquisa na área da educação (Coordenador 1).   

A seguir, mais uma posição que considera progressista a infuência das 

políticas globais na elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação pela 

introdução do critério referente à internacionalização: 

Progressista, sim. A CAPES e as fundações para pesquisa viabilizaram 

ida e volta de professores e bolsas para estudarem no exterior. 

Viabilizaram uma interlocução que nós não tínhamos. Aí quebra um 

pouco essa barreira paroquial que são as nossas escolas. Como 

uma espiral se expandindo. Se a pessoa desejar, ela pode ser uma 

interlocutora internacional. Mas ela precisa trabalhar pra isso. Não 

vai cair no colo (Coordenador 2).  

Por outro lado, há também posições que julgaram essa influência como uma 

tendência de cunho conservador. 

A tendência dos organismos internacionais é, sem dúvida nenhuma, 

conservadora, no sentido de que eles representam a organização do 

Estado em nível mundial. É isso, que a gente está assistindo. Eu vejo 

mais até no processo do golpe, no Brasil, quer dizer, assim, os 

ataques à soberania que estão acontecendo, a tendência é de que 

se organize e já convivemos com uma espécie de governo mundial. 

E quem governa o mundo? São os ultra ricos, as grandes corporações. 

[...] São os grupos riquíssimos, do petróleo, quem manda no mundo 

organizado tendo os bancos à frente (Coordenador 4). 

Para esse coordenador, esses grupos são extremamente conservadores, no 

sentido de que querem conservar o poder para uma minoria. Citando Ricardo 

Antunes, o que os ultra ricos querem atualmente é a volta da escravidão. Eles não 

podem dispensar o trabalho, mas podem aniquilar de tal forma os direitos dos 

trabalhadores, o que eles chamam de flexibilização.  
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A tendência é extremamente conservadora. É de retrocesso nos 

poucos avanços que tivemos ao longo do século 20. A tendência é 

voltar à antiguidade clássica de certa maneira e, então, a tendência é 

conservadora nesse sentido (Coordenador 4). 

De acordo com o coordenador 3 sobre a tendência conservadora ou progressista, ele 

é de opinião que ela pode ter as duas dimensões. De conservação e de algum progresso.  

Porque é o seguinte: a área de pesquisa é muito diversificada. Aqui, por 

exemplo, na educação, a gente defende a ideia da não participação da 

iniciativa privada. Isso pode ser lógico para a nossa área. Mas para 

outras áreas não. Porque são áreas que estão muito relacionadas ao 

mercado. Então, você tem uma relação de parceria, de diálogo, de 

conflito, mercado, empresas e universidades públicas (Coordenador 3).  

A presença da empresa na universidade, de acordo com esse coordenador, 

tem conotação progressista. Considerando o seu ponto de vista, é possível interpretar, 

sem a pretensão de se defender o gerencialismo, apesar de já se fazer presente no 

ambiente universitário, que as suas estratégias de controle do trabalho e de 

cumprimento de metas de produção e publicações, parecem determinar direções e 

proporcionar mais organicidade à realização das atividades desempenhadas pelo 

docente credenciado. Há casos, entre esses docentes, de programações semestrais 

de suas atividades de ensino, pesquisa e orientação de pós-graduandos, por meio das 

quais estabelecem metas com relação à elaboração de artigos e à participação em 

eventos científicos, considerando o tempo em que serão contempladas no período 

correspondente ao processo de avaliação de sua produtividade e do programa de 

pós-graduação. Ou seja, antes a programação era elaborada para um período de três 

anos e atualmente para um período de quatro, levando-se em conta anteriormente a 

avaliação trienal e recentemente a avaliação quadrienal da CAPES. 

Pensamos que mesmo que fosse aumentado o tamanho da amostra dos 

respondentes deste estudo, seriam obtidas posições que apresentariam as mesmas 

características aqui encontradas. As políticas de avaliação possuem essa dicotômica 

interpretação a respeito do seu caráter conservador e/ou progressista. Ao contemplar 

interesses de organismos internacionais, essas políticas configuram-se como 

conservadoras e se for considerada a sua proposta de qualificar e expandir a 
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pesquisa brasileira para o mundo apresentam caraterísticas progressistas, na visão 

dos sujeitos envolvidos no processo. 

Com relação à pergunta número 8, cujo teor indagava se houve debate 

suficiente em torno da construção de um discurso coletivo que pudesse justificar a 

decisão sobre a influência de políticas globais na elaboração das políticas de 

avaliação da pós-graduação, os coordenadores, de uma maneira geral, ressentiram-

se de uma maior participação dos docentes em debates que poderiam fornecer 

considerada legitimidade aos critérios de produtividade na pós-graduação. 

Figura 4 – Nuvem de palavra sobre ter havido debate suficiente das políticas globais  
na construção das políticas de avaliação 

 

Há concordâncias sobre as discussões a respeito das avaliações dos 

programas serem feitas por pares, docentes que integram o processo. Mas, os 

docentes dos programas não demonstram muito interesse em debater sobre pontos 

que dizem respeito aos critérios de avaliação.  

Sempre há reuniões sobre os periódicos, por exemplo, pra discutir 

critérios de pontuação. Quer dizer, em uma das reuniões das quais 

eu participei se criticou muito as notas e erros que houve nas 

avaliações  e havia pessoas que tinham participado da comissão de 

avaliação trienal. [...] Não há discussão sobre os critérios de 

avaliação. Sob hipótese alguma. Nem os coordenadores sabem 

como é que é feita a avaliação. São surpreendidos (Coordenador 1). 

Bom, eu participei das discussões desde 1975, então pra mim fica 

meio difícil falar que os colegas participaram. Eu nem era credenciado 

em pós-graduação e já discutia isso. Mas muitos não participam. Você 

podia fazer esse teste. Pergunte para seus colegas se precisa ou não 

mudar a avaliação das revistas. Sair do modelo CAPES e ir para fator 
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de impacto. Vê se eles querem discutir isso. Não querem discutir. [...] 

Então, quando nossos colegas, que são credenciados, reclamam que 

as coisas vem de cima pra baixo, eu costumo dizer: “Mas você não 

quis discutir na hora que precisava discutir” (Coordenador 2). 

Então, acho positivo, sim, que tenha o debate. Esse debate tem que ser 

feito. Não estou concordando com as métricas, eu estou dizendo que o 

debate tem que ser feito. Na ausência de debate, as métricas serão as 

piores possíveis. Porque não vai ter diálogo entre os implementadores 

das políticas e os sujeitos que as sofrem (Coordenador 3). 

Com relação ao debate, eu acho que se amplificou para um ambiente 

mais democrático. O que não quer dizer que, necessariamente, as 

tendências críticas tenham sido hegemônicas. São duas coisas 

diferentes. Mas houve espaço para se exprimir opiniões. [...] O debate 

em nível da pós-graduação acontece em várias outras instâncias. O 

Fórum de Coordenadores de Programas da ANPED, por exemplo, foi 

sempre um espaço de debates muito consequentes (Coordenador 4). 

Nota-se na resposta do coordenador 1 a condição evidenciada de pouca 

transparência em relação aos critérios de avaliação dos programas de pós-graduação. 

As experiências desse coordenador com alguns processos de avaliação lhe 

possibilitaram uma compreensão a respeito do comportamento de avaliadores das 

comissões as quais teve contato, não tendo confirmadas suas expectativas quanto à 

avaliação realizada. Os recursos que foram encaminhados à CAPES sequer foram 

analisados e isso pôde passar um sentimento de suspeita sobre o comportamento dos 

avaliadores e de descaso da CAPES com relação à transparência do processo, tendo 

em vista justificativas que não o convenceram objetivamente. 

O coordenador 3 reconhece que há espaço para o debate e defende que deva 

acontecer para que as decisões possam ter mais legitimidade com a participação dos 

diretamente envolvidos e que serão exigidos quanto aos critérios de avaliação da 

produtividade. O que acontece, na sua perspectiva, é que a crítica por parte dos 

docentes é revelada mas não há o devido envolvimento deles com as discussões para 

fundamentar uma posição coletiva a respeito dos critérios que eles rejeitam. 

Apesar de haver espaços para o debate, constata-se pouco envolvimento dos 

professores credenciados da pós-graduação nessa oportunidade, propondo 

alternativas às exigências do processo de avaliação, evitando, assim, uma situação 

de grandes dificuldades para a sua superação.  
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Há queixa sobre o produtivismo mas não há iniciativas conhecidas para 

modificar esse estado de coisas e amenizar as suas consequências. Parece existir, 

também, uma certa preocupação por parte dos docentes credenciados pelo fato de 

que se posicionarem-se contra os critérios de produtividade possam se expor e 

correr o risco de perderem os financiamentos e as bolsas de pesquisa. 

4.2.2- O contexto da produção do texto das políticas de avaliação 

No contexto da formulação das políticas os profissionais envolvidos na 

dinâmica da política não são totalmente excluídos da sua formulação ou 

implementação. Ball e Bowe consideram dois estilos de produção de textos propostos 

por Roland Barthes. O estilo readerly (prescritivo) não recebe a contribuição e o 

envolvimento do leitor na produção do texto, que se comporta como um “consumidor 

inerte”, de acordo com Hawkes (1977). O estilo writerly (escrevível), permite que o 

leitor participe como coautor do texto atuando mais ativamente na sua interpretação, 

como um intérprete criativo. Isso possibilita a aproximação da realidade sobre a qual a 

política elaborada vai exercer suas intenções, segundo Mainardes (2006, p.50). 

Importante identificar o estilo da produção do texto dos critérios da produção 

bibliográfica visando a efetiva participação do docente credenciado entendido como 

integrante do universo que será alcançado pelas exigência das políticas de 

avaliação. O contexto da produção do texto foi distribuído na entrevista pelas 

perguntas de número 9 a 14, descritas a seguir. 

9- Com mais especificidade, você tem conhecimento se na elaboração dos textos 
referentes aos critérios por produção bibliográfica houve a participação de grupos 
interessados, bem como a participação dos profissionais diretamente envolvidos? 
Se positivo, poderia identifica-los? 

10- Você tem ideia se na condição de ter havido a participação de interessados 
na elaboração dos critérios por produção bibliográfica, as intenções, valores e 
propósitos dos discursos predominantes e ideias-chave do texto foram efetivamente 
formulados por consenso? Por favor, explicite. 

11- Ainda, de acordo com a participação na elaboração dos textos dos critérios por 
produção bibliográfica, acredita ter havido a participação de interessados não 
explicitados no texto, surgindo de maneira oculta? Se possível, identifique-os, por favor. 

12- Considerando que os estilos de elaboração de textos de políticas públicas podem 
ser identificados como readerly (prescritivo) ou writerly (construídos por várias mãos), 
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como você caracterizaria a elaboração dos textos que constituem os critérios por 
produção bibliográfica na pós-graduação stricto sensu? Por favor, explique. 

13- Você consegue perceber inconsistências, contradições e ambiguidades nos 
textos pertinentes aos critérios por produção bibliográfica na pós-graduação 
stricto sensu? Em caso positivo, por favor, queira descrevê-las. 

14- É possível admitir que os textos referentes aos critérios por produção bibliográfica 
apresentem acessibilidade, compreensão e desdobramentos em orientações, 
diretrizes e critérios aos seus destinatários? Por favor, especifique sua posição. 

Quanto a ter havido a participação dos professores pesquisadores na 

elaboração do texto referente aos critérios de produção bibliográfica, teor da pergunta 

número 9, a participação dos docentes sendo os principais interessados na 

formulação desses critérios, não foi suficiente para marcar a sua presença de maneira 

contundente no sentido de legitimar uma construção coletiva e representativa. 

Apuramos, das respostas da pergunta número 10, que as intenções, os valores e os 

propósitos dos discursos predominantes e ideias-chave do texto sobre os critérios de 

produção bibliográfica não foram efetivamente formulados por consenso. Por exemplo, a 

supervalorização dos periódicos é claramente resultante de uma hegemonia das ciências 

duras, no sentido amplo, pelo fato da Física ter muito poder e exercer um papel 

importantíssimo na organização do campo científico. Coincidência ou não, o presidente da 

CAPES é um físico. As ciências duras determinaram a prevalência das publicações em 

periódicos qualis valer mais pontos que as publicações de livros.  

Nessa realidade, a área da Educação conseguiu organizar as Ciências Humanas 

e teve um papel importante junto com a Geografia e a História, no sentido de valorizar o 

livro. Antes só havia o Qualis Periódicos, depois surgiu o Qualis Livros que significou 

uma conquista porque o livro passou a ganhar peso na avaliação. Nas Ciências 

Humanas, os livros são mais importantes do que os periódicos porque são muito mais 

citados, são mais lidos, organizam o pensamento em torno de uma temática. Esse é o 

exemplo bem claro de como não houve consenso, de como alguns grupos impuseram 

os seus critérios e a área de Ciências Humanas, por sua capacidade de resistência, 

conseguiu reverter alguns pontos da avaliação. Mais uma vez evidencia-se a 

hegemonia de áreas das ciências duras no estabelecimento dos critérios de avaliação 

da produtividade na pós-graduação stricto sensu. 



247 

 

Sobre a elaboração dos critérios de produção bibliográfica, também apuramos 

ter havido a participação de interessados não explicitados no texto, surgindo de 

maneira oculta. Ao admitir a influência de grupos internacionais na formulação das 

políticas de avaliação da CAPES, isso pode acontecer de forma mais sutil ou mais 

explícita. É uma rede, uma trama bem mais complexa que exerce influência por meio 

de determinadas ideias. Um ideário que ganha corpo e que vai conquistando adeptos, 

adesões e se transforma em valor para as pessoas que o adotam. Os organismos 

internacionais mencionados são aqueles que desde os anos 1990 até a atualidade 

vêm financiando projetos e programas na área da Educação e que já constam dos 

discursos da intelectualidade brasileira com base nos diversos estudos divulgados na 

literatura, tais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 

Quanto ao estilo da redação do texto das políticas de avaliação com foco nos 

critérios de produção bibliográfica, se readerly ou writerly, apuramos que  

Eu acho que eles são prescritivos [readerly]. Sem dúvida. Pelo menos pra 
quem não tem gerência lá. Eu nunca participei. A não ser que seja por 
algumas pessoas privilegiadas. Isso sempre foi feito pelos canais 
competentes. Insere na plataforma e recebe a avaliação. O máximo que 
acontece é disputa entre os programas. Quem sobe e quem desce de 
nota. Mas que só é confirmado quando sai o relatório (Coordenador 1). 

Acaba sendo um texto prescritivo [readerly] porque não tem a participação 
voluntária de quem na verdade vai ser submetido às políticas ou que vai 
ser atingido por elas. Então ele acaba sendo prescritivo. Mas há uma 
combinação entre as áreas. Entre os integrantes de áreas. Agora também 
com essa história da redução do que vai ser avaliado, talvez a gente 
consiga conversar melhor. Porque menos textos qualificados vão ser 
avaliados como melhores e isso também pode dar mais visibilidade para o 
próprio pesquisador (Coordenador 2). 

Deveria ser escrevível [writerly], na medida de haver a participação 
dos diretamente envolvidos no processo de avaliação. A avaliação é 
um retrato do momento e reflete também esses critérios, aquilo que 
foi debatido e definido. Então, tem que se ajustar de ano pra ano ou 
de triênio pra triênio. Agora quadriênio. Mas isso não é 
necessariamente um problema. Toda avaliação também é avaliada 
de tempos em tempos. Agora parece prescritivo [readerly] mas, 
quem sabe no futuro se apresente como escrevível (coordenador 3).  

Writerly. Porque eu acho que foi a várias mãos, principalmente pelo 
exemplo do periódico e do livro, acho que é um exemplo que se 
encaixa nisso, no sentido que você tem uma tendência hegemônica, 
mas essa hegemonia não está posta de uma maneira impositiva, 
sobretudo pelo ambiente democrático, ou democratizante que 
vivíamos. Ela não estava posta de uma maneira irreversível, de uma 
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maneira completamente autoritária, fechada. É um campo de tensões 
no qual os nossos representantes foram fundamentais [da Educação]. 
O professor Y [representante na comissão de avaliação] deve ter feito 
algumas reuniões com os nossos professores aqui, pra levar alguma 
pauta para as reuniões de representantes de área (Coordenador 4).  

Figura 5 – Nuvem de palavras sobre o estilo da redação do texto das políticas de avaliação  
com foco nos critérios de produção bibliográfica 

 

As posições dos coordenadores não foram unânimes a respeito da definição 

dos estilos de elaboração dos textos dos critérios de produção bibliográfica. A 

experiência de cada um deles influenciou a sua posição. Aqui é possível perceber 

realidades diferentes quanto às esferas pública e privada. As seguintes razões 

podem justificar a interpretação do estilo do texto como prescritivo, no caso dos 

coordenadores do setor privado: (1) o fato de a instituição privada não possuir 

integrante na comissão de avaliação, de tomar conhecimento dos critérios por meio 

da Plataforma Sucupira e de não ter atendidos os seus recursos quanto aos 

processos de avaliação reclamados; (2) encararem o conjunto de exigências como 

tendo sido encaminhado de cima para baixo; e (3) não terem participado de 

encontros voltados para a discussão sobre os critérios como pauta específica. 

A respeito de se perceber inconsistências, contradições e/ou ambiguidades 

nos textos pertinenes aos critérios por produção bibliográfica na pós-graduação, as 

posições foram concordantes e carregadas de uma certa naturalidade pela 

possibilidade do texto sofrer modificações, se necessário. 
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Figura 6 – Nuvem de palavras sobre inconsistências e contradições  
nos textos dos critérios de produção bibliográfica 

 

 

Os coordenadores concordam que há inconsistêncis e contradições nos textos 

das políticas de avaliação no tocante à produção bibliográfica. 

Sim. Várias vezes quando a gente lê os relatórios, a gente percebe 

inconsistência. Eles [os formuladores dos critérios] dizem uma coisa num 

quesito e no outro não corresponde. Isso aí já aconteceu. Isso dá razão a 

recurso, mas não adianta nada. Agora deixa eu salientar que existe um 

esforço, no Forpred, de corrigir essas inconsistências, critérios que não se 

prestavam à avaliação, mais do que formal. Há, ainda, um esforço grande 

de qualificar isso. Partindo não só dos programas, mas capitaneada 

essencialmente pelo quadro da realidade diária (Coordenador 1). 

Olha, essa é coisa que a gente discute periodicamente. Vai ajustando, 

aparece. Por exemplo, um critério de avaliação da revista. Eles 

transportaram todos os critérios que eram utilizados para fazer avaliação 

na revista impressa para as revistas on line. Vamos fazer tiragem. É 

incompatível. Eles querem que as revistas A1 tenham pelo menos quatro 

números anuais. Eu não preciso ter número quando eu faço revista on 

line. Eu posso ter apenas um volume. Volume 2016 com 48 artigos, 

sendo que 30 sejam americanos. Pronto. Por que eu tenho que organizar 

em forma de números? Número é pra você botar na estante em papel. 

Mas continua. Isso é uma inconsistência (Coordenador 2). 

O coordenador 2 lança crítica sobre o fato de ainda se consultar o currículo lattes 

para conhecer as produções docentes e importar dados, dentre outras informações. 

Disse que os coordenadores estão “forçando a barra”, no Forpred, para a utilização do 

ORCID, que se trata de um identificador único de pesquisadores no mundo inteiro 

fornecendo dados da produção de cada autor. Isso poderia ser perfeitamente utilizado 



250 

 

para fazer a avaliação da produção bibliográfica deixando de consultar a base de dados 

do currículo lattes, seria melhor para a avaliação das revistas. 

 
Em vez de utilizar o lattes que está sempre desatualizado, se usar o 

ORCID ou o identificador único é possível obter a produção do 

professor direto na revista. E como é digital, basta entrar com as 

informações bibliográficas que o programa disponibiliza o formato 

que quiser (Coordenador 2). 

 

Essa posição do coordenador 2 remete à naturalização e internalização da 

cobrança pela internacionalização dos programas de pós-graduação stricto sensu. 

Para o coordenador 3, também há inconsistências. Com o passar do tempo 

vão sendo encontrados índices, critérios e metas que precisam ser reestabelecidos, 

reprogramados e debatidos. O sistema de alguma forma é falho.  

O fato de haver inconsistências, de haver contradições, não é 

necessariamente um problema. Todo processo avaliativo se dá sobre as 

questões humanas.  Isso é saudável. A questão do quantitavismo e da 

métrica para os periódicos são exemplos de inconsistências. Uma decisão 

do Forpred junto à área de Educação na CAPES foi de não mexer nas 

regras enquanto não acabar esse quadriênio. Pra que essas questões, 

extremamente relevantes, fossem melhor debatidas no próximo, para que 

se possa operar sobre bases mais seguras (Coordenador 3).  

Existem sim. Por exemplo, as orientações da área de Educação para a 

avaliação de Qualis-Livros é um texto fragílimo e é fundamental com 

relação à avaliação da produção intelectual dos programas de uma área 

em que o livro tem muito peso. Então, a gente não tem critérios muito 

claros do que seja um livro L4 diferente de um L3, L2, L1. Acho que falta 

algum parâmetro mais objetivo. Você sabe qual é o periódico que é A1, 

que é C, tudo certo. Quanto ao livro, você não tem uma lista de livros, até 

porque é impossível fazer essa avaliação com clareza, com precisão, 

com relação aos critérios que foram utilizados (Coordenador 4). 

As inconsistências são constatáveis nas falas dos coordenadores, principalmente 

no que se refere aos critérios de classificação dos livros. Esse quesito é muito importante 

para a avaliação da produção acadêmica e interfere, também, na avaliação do programa. 

Tem sido, portanto, um problema que tem levado a insatisfações, originando recursos 

que deixam de ser devidamente respondidos, desencadeando, assim, aborrecimento e 

frustrações nos integrantes dos programas de pós-graduação. 
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No geral, os coordenadores concordam que o texto da produção bibliográfica 

oferece acessibilidade, compreensão e desdobramentos em orientações, diretrizes e 

critérios. Afinal eles lidam o tempo todo com esses critérios de avaliação.  

Figura 7 – Nuvem de palavras sobre acessibilidade, compreensão, desdobramentos, orientações  
e diretrizes do texto a respeito dos critérios de produção bibliográfica 

 

Sim. Eu acho que, no geral, eles são bons, mas tem aqui e ali, alguma 
coisa. No geral são detalhados. O Banco Mundial diz exatamente o 
que é cada quesito. Deve ter mais métricas, entendeu? E isso eu acho 
que tem que melhorar. Por isso é prescritivo. Na verdade, são as 
métricas que contam (Coordenador 1). 
 
A acessibilidade é total, agora a compreensão não. Aí é uma questão 
de descentralização. Normalmente meus colegas coordenadores 
vêm discutindo fator de impacto há três anos. No último ano se 
intensificou esse debate. Mas os professores não querem saber 
dessa discussão. São raros os que querem saber. Porque não têm 
interesse. Não é que eles não saibam ler. Eles não têm interesse. E 
quando começam a discutir, eles já tem uma rejeição. Depois dizem 
que as coisas vêm de cima pra baixo (Coordenador 2). 
 
Sim, é acessível ou deveria ser, né? Porque são dois movimentos. Se 
você entende que esses critérios, esses índices, eles são frutos de um 
debate. E foram. Mas o que acontece é que pra ser amplamente 
debatido, também precisa que as pessoas queiram participar e não 
tomem a diversidade como suspeição (Coordenador 3). 

Na fala do coordenador 1 pode-se extrair o caráter prescritivo do texto ao se 

referir às métricas exigidas pelos critérios de publicação. Mesmo considerando que o 

texto é acessível e compreensivo, não deixou escapar sua posição a respeito do teor 

quantitativista dos critérios e de como eles são acatados de cima para baixo, 

significando total subordinação da academia aos organismos internacionais. 
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O coordenador 2 referiu-se à questão da compreensão do texto, ressaltando a 

falta de participação e acompanhamento das discussões que dizem respeito à 

produção bibliográfica por parte dos pesquisadores, que depois interpretam as 

exigências da CAPES como sendo determinações impostas de cima para baixo. 

O coordenador 3 reforça a fala do coordenador 2 ao interpretar que os 

problemas de compreensão dos professores credenciados sobre os critérios de 

produtividade se devem à falta de participação nos debates pertinentes aos temas 

relacionados ao trabalho docente.  

Já o coordenador 4 afirmou que “em parte sim, são acessíveis e compreensíveis, 

mas ainda contêm lacunas”. Muito provavelmente fundamentou a sua resposta na 

ausência de critérios bem definidos do Qualis livros, que fortemente pontuou em sua 

resposta anterior. 

Nesse sentido, quanto mais critérios, mais métricas, mais amarrados ficam os 

pesquisadores. Os coordenadores, com suas posições, reforçam o quantitativismo e 

o produtivismo. 

Dessas falas pôde-se entender que os textos que se referem aos critérios da 

produção bibliográfica poderiam ser muito mais acessíveis e compreendidos se 

houvesse maior participação dos docentes, que deveriam ser os maiores 

interessados nas discussões propostas sobre essa temática. Mas porque os 

docentes não têm participado desses debates? Talvez porque sejam inúteis, pois os 

critérios são impostos verticalmente havendo submissão dos programas de pós-

graduação aos ditames dos organismos internacionais. O que se discute são 

métricas e como são cumpridas, não a lógica da produtividade e do produtivismo 

acadêmico, que deveria ser questionada. 

Ainda que admitíssemos posições minoritárias de entrevistados que afirmam 

ter havido participação e discussão no processo de produção dos textos das políticas 

de avaliação com especificidade nos critérios de produção bibliográfica, as 

manifestações de discordância às exigências tais como a quantidade a ser produzida 

e a qualidade aquilatada pela classificação do veículo de publicação, têm se reduzido, 

na prática, a meras reclamações. Não se coloca em questão a lógica da produtividade 



253 

 

e do produtivismo acadêmico, pois essa lógica foi naturalizada e internalizada pela 

maioria, não havendo a ultrapassagem do muro. Não se concretizando, na prática, a 

ideia foucaultiana de resistência, havendo, então, adaptação/submissão desses 

intelectuais, coordenadores e professores credenciados da pós-graduação, aos 

critérios burocráticos da métrica e do quantitativismo. 

4.2.3- O contexto da prática das políticas de avaliação 

Para Bowe et. al. (1992), é no contexto da prática que são percebidas as 

interpretações, as formas como são conduzidas e as recriações a que são 

submetidas as políticas, podendo-se também registrar situações que conotem 

modificações importantes na política original. Segundo esses autores, mais 

importante do que o cumprimento de suas diretrizes é a forma como as políticas 

foram compreendidas e, de acordo com a situação, como se deram na dinâmica de 

sua implementação (MAINARDES, 2006, p.53). 

Vale ressaltar que segundo Bowe et. al. (1992, p.22), trazendo suas ideias 

para o caso específico desta tese, os professores credenciados, no contexto da 

prática, não podem ser considerados “leitores ingênuos” diante das determinações 

das políticas, devendo ser levados em conta suas “histórias, experiências, valores e 

propósitos”. Para esses autores, não é possível ter o controle sobre os significados 

dos textos da política, levando-se em consideração que certos conteúdos do texto 

da política podem ser rejeitados, descartados e intencionalmente mal entendidos 

pelos sujeitos envolvidos.  

Buscando, então, evidenciar a maneira como os docentes credenciados da 

pós-graduação vêm se comportando diante das políticas de avaliação, principalmente, 

relacionadas à produção bibliográfica, nos baseamos nas respostas das seguintes 

perguntas que compuseram a entrevista realizada com dez professores atuando em 

programas de pós-graduação em educação. Cinco atuando na esfera pública federal e 

cinco com atividades profissionais na esfera privada. Registramos que um dos 

professores da esfera pública federal não foi entrevistado por motivo de questões 

pessoais. Nesse caso, contribuindo com este estudo, esse professor participou por 

meio de um questionário constituído das mesmas perguntas que compuseram a 
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entrevista. Os docentes foram identificados como professores de 1F a 5F da esfera 

pública federal e professores de 1P a 5P da esfera privada. As perguntas estão 

descritas na ordem como foram formuladas.  

Como você percebe o acolhimento das políticas de avaliação da CAPES e, 
principalmente, dos critérios de produção bibliográfica, por seus colegas de 
programa ou por colegas de outros programas com os quais você se relaciona? 

Você concorda com a maneira como têm sido implementadas as políticas de 
avaliação da CAPES, com especificidade para os critérios de produção 
bibliográfica? Por favor, explicite a sua opinião. 

Você tem percebido alguma forma de resistência, individual ou coletiva, de seus 
colegas de programa ou colegas de outros programas, com relação às 
condições de autonomia, oportunidades de discutir, expressar dificuldades, 
opiniões, insatisfações ou dúvidas por estarem frequentemente sendo 
pressionados quanto à sua produtividade? 

Você identifica algum tipo de contradição, conflito ou tensão entre as 
interpretações expressas pelo coordenador do programa ou por colegas 
credenciados e as expressas nos textos das políticas pelos avaliadores e pela 
CAPES, no que se refere aos critérios de produtividade?  

Você consegue identificar dificuldades na maneira de lidar com os critérios de 
produtividade na sua prática profissional? Por favor, especifique-as. 

Na sua opinião, é possível constatar a reprodução ou criação de desigualdades sobre 
o desempenho dos docentes credenciados? Em caso positivo, descreva-as. 

Considerando as relações de poder que se estabelecem no ambiente 
profissional entre coordenadores e docentes e entre os docentes, com foco nos 
critérios de produtividade, é possível perceber formas de opressão, mecanismos 
de pressão e silenciamentos? Explicite, por favor. 
 
Considerando as mesmas relações de poder que se estabelecem no ambiente 
profissional entre coordenadores e docentes e entre os docentes, com foco nos 
critérios de produtividade, há espaços de vivências democráticas e 
emancipatórias? Descreva-os, por favor. 
 
Existe no seu programa ou tem conhecimento da existência em outro programa de 
interpretações e condutas individuais, coletivas e institucionais que podem estar 
sugerindo o redimensionamento do texto das políticas de avaliação, com 
especificidade nos critérios de produtividade docente? Por favor, caracterize-as. 

Antes de analisar as suas respostas, faz-se necessário divulgar o tempo que esses 

professores vêm atuando na pós-graduação stricto sensu. Na média geral são quase 11 

anos de experiência acumulada. Especificamente, são 14 anos de atuação dos professores 

da esfera pública federal e 7,8 anos de experiência dos professores da esfera privada. A 

tabela X ilustra esse tempo de experiência de cada docente entrevistado. 
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Tabela 5 – Distribuição do tempo de experiência profissional  
dos docentes entrevistados, por ano. 

 

Professores da esfera pública federal Professores da esfera privada 

Prof. 1F 2F 3F 4F 5F Total Média 1P 2P 3P 4P 5P Total Média 

Anos 19 13 18 15 5 70 14 3 19 7 7 3 39 7,8 

Esse tempo de atuação está distribuído entre 3 anos e 19 anos de atuação. Isso 

permite afirmar que mesmo os professores com menos tempo de atuação na pós-

graduação, já experienciaram os critérios de avaliação da sua produção bibliográfica. 

Os mais experientes puderam contribuir com outras vivências, enriquecendo, assim, os 

dados coletados. 

De uma maneira geral os professores da esfera pública federal concordam 

que deva haver uma forma de avaliar a produção bibliográfica. Professores de pós-

graduação são essencialmente pesquisadores e, nesse sentido, precisam publicar 

os resultados de suas pesquisas.  

Figura 8 – Nuvem de palavras sobre a percepção dos professores da esfera pública                                      
a respeito dos critérios de produção bibliográfica elaborados pela CAPES. 
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As respostas sobre como os docentes avaliam ou interpretam os critérios de produção 

bibliográfica se alinharam num bloco que critica os critérios quantitativistas, que acabam 

por tocar na classificação dos periódicos definida pelo Sistema Qualis. 

Em relação aos critérios de publicação, têm problemas. Os 

periódicos mais bem avaliados são muito reduzidos, diante da 

demanda que existe de publicação. Esses Qualis A e B têm uma 

oferta de revistas muito restrita. Isso significa que necessariamente 

um certo número de pesquisadores não vai poder publicar. A CAPES 

vai ter que resolver isso. Conceder o Qualis para outras revistas. 

Outro problema é se todos os artigos que são publicados no Qualis 

A1 até B2 são realmente de qualidade. Eu cansei de ver artigos 

frágeis serem publicados em periódicos bem classificados. Às vezes, 

algumas revistas estão no feudo de um grupinho que está lá há muito 

tempo e eles decidem quem vai entrar ou não, porque para fazer um 

parecer, muitas vezes que seja negativo ou positivo, é fácil achar um 

detalhe pra você ter motivo para justificar. Eu também vi muitos bons 

artigos em revistas B3, B4 e B5 (Professor 1F). 

Avalio como razoáveis, com uma média de uma produção qualificada 

por ano (Professor 2F). 

Discordo, basicamente, desse modelo de comparação e de produção de 

ranking. Estabelecer ranking com as publicações, se por um lado tem um 

aspecto real, as revistas não são todas a mesma coisa, não circulam nos 

mesmos espaços e não têm as mesmas finalidades e a mesma estrutura. 

Então, você tem aí uma diferenciação entre as revistas. Eu entendo, que 

essa classificação e a tomada dessa classificação como critério de avaliação, 

eu acho que ela reduz algumas possibilidades de diálogo por meio da 

produção. Querer publicar no A1 até B2 vai criando um estrangulamento. Se 

eu tenho muitas publicações pra selecionar, vou selecionar as de melhor 

qualidade. E o que pode ser qualidade numa perspectiva pode não ser 

qualidade na outra perspectiva. Isso vai homogeneizando as publicações. 

Isso a médio prazo é ruim para a produção do conhecimento. Porque você 

vai aprendendo qual é o caminho pra chegar no A1. Mas é isso que o meu 

trabalho de pesquisa pede que eu faça?  O tipo de pesquisa que eu faço 

produz esse tipo de produto nesse formato? (Professor 3F). 

Essa lógica é absolutamente arbitrária, porque o critério que define hoje a 

Revista A1, amanhã pode mudar e essa revista ter a sua qualificação 

rebaixada. Então você fica à mercê de um critério que se modificado vai 

modificar a qualificação. Eu entendo que a publicação seja uma forma de 

socializar os seus achados de pesquisa. E os resultados da pesquisa às 

vezes podem levar mais de um ano sem ter uma grande modificação 

significativa. [...] O texto de um artigo precisa ser elaborado numa 

linguagem pra ser publicado e outra pra ser consumido. Ou seja, que o 

seu público possa fazer uso disso.  Então, se eu publico numa B5 mas 

que o meu público tenha acesso e que tem a ver com o que eu estou 

pesquisando, isso não vai me dar pontuação (Professor 4F). 
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Considero que os critérios quantitativos podem ser interessantes, no 

entanto, acho duvidosos os critérios qualitativos. O Qualis da CAPES se 

baseia em critérios que são mais produtivistas. Os critérios de qualidade 

do Sistema Qualis estão equivocados, sobretudo em relação às Ciências 

Humanas. O que mais pesa são critérios quantitativos. É um absurdo você 

basear a produção de Ciências Humanas com critério quantitativo. O que 

adianta alguém publicar quinhentos artigos sobre a mesma pesquisa, 

mudando pouquíssimas coisas? Não seria mais interessante que esse 

professor estivesse estudando, pesquisando e que ele, de fato, publicasse 

quando realmente tivesse conteúdo pra publicar? (Professor 5F). 

O professor 1F, de maneira crítica, é de opinião que além de as revistas mais 

bem qualificadas serem proporcionalmente em quantidade menor que a demanda 

por publicação, há uma questão séria de corporativismo em relação a grupos e a 

autores pela proximidade com os comitês editoriais e editores de certas revistas. 

Isso, segundo o seu ponto de vista, pode ser evidenciado por meio de autores que 

estão sempre publicando em determinados periódicos. Percebe artigos frágeis 

publicados em revistas bem qualificadas e artigos de boa qualidade publicados em 

revistas menos qualificadas. Uma denúncia que mereceria uma investigação técnica 

e científica pela academia. 

Apesar de uma resposta sucinta, nota-se que o professor 2F considerou como 

razoáveis os critérios de produção bibliográfica, condicionando essa posição a um 

produto por ano. Mas, no caso de docentes que atuam no doutorado, pela lógica de 

sua resposta, não concordaria com os critérios vigentes porque nesse caso são 

duas publicações qualificadas por ano. Não foi possível obter maiores 

esclarecimentos com esse professor pelo motivo de ter sido aquele que respondeu 

ao questionário ao invés de ser entrevistado, como os demais respondentes. 

O professor 3F destaca a diferenciação entre as revistas por conta das 

especificidades das linhas editoriais e das publicações que elas contemplam. Um 

ponto forte observado foi a questão entre a oferta e a demanda, que acaba por 

determinar um estrangulamento para a publicação. Ressalta a subjetividade com 

relação à qualidade dos artigos, consideradas as diferentes perspectivas dos 

pareceristas, o que pode acarretar em uma homogeneização das publicações. 

Levando em conta o seu ponto de vista, a pressão por produtividade vai viciando os 

autores a empregar certas artimanhas em seus artigos visando publicar em 

periódicos bem qualificados. Deduz-se, então, que ao invés de se escoar os 
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resultados das pesquisas para um periódico apropriado à sua temática, acaba-se 

por ajustar o texto do artigo à linha editorial dos periódico mais qualificados para 

cumprir com a exigências do produtivismo acadêmico. 

A transitoriedade da classificação dos periódicos pelo Sistema Qualis é um 

problema levantado pelo professor 4F. Referiu-se à subalternização do pesquisador 

quanto aos critérios de classificação dos periódicos. Ressaltou a pressa na cobrança por 

publicação, ignorando-se o tempo necessário para o amadurecimento dos resultados das 

pesquisas por meio das análises e discussões pertinentes. Destacou o engessamento 

provocado pelo modelo de elaboração dos artigos como se fosse objetos de consumo 

que devem contemplar um padrão de discurso que se não cumprido, resulta na não 

publicação do texto, não havendo a pontuação segundo os critérios de produtividade. 

  Quanto aos critérios qualitativos de avaliação da produção bibliográfica, o 

professor 5F levantou dúvidas por basearem-se em medidas produtivistas. Lançou 

crítica ao quantitativismo que estimula a publicação em série de artigos que acabam 

por fornecer poucos avanços sobre o estudo de determinados temas ao invés de se 

publicar quando os resultados das pesquisas estiverem mais amadurecidos, com 

conteúdos mais consistentes e inovadores, possibilitando uma reflexão intelectual 

por parte da comunidade científica.  

A respeito da classificação das revistas, registrou-se a incoerência da 

priorização em publicar naquelas mais bem avaliadas, desprezando-se as demais 

com baixa classificação. Nesse contexto, até que ponto uma revista que nasceu há 

dois ou três anos é inferior a uma revista que está há 20 anos em circulação? Como 

é que essas revistas B5, B4, B3 vão chegar a B2, B1 se ninguém publicar nelas? Os 

critérios que diferenciam esses periódicos quanto à sua qualificação atendem as 

demandas dos autores e os representam?  

Outro argumento crítico apurado dá conta da angústia provocada pelo tempo 

de espera quanto à resposta das submissões por parte dos comitês editoriais e 

editores dos periódicos, levando em média dois anos e anos podendo chegar a três 

anos de espera, em certos casos.  
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Também foi percebida a necessidade de flexibilidade de exigências quanto à 

produção por parte dos programas de pós-graduação para, com isso, fazer-se justiça 

com quem está pesquisando com qualidade. É possível que um professor fique algum 

tempo sem produzir e logo depois consiga escrever uma quantidade de artigos que 

satisfaça as exigências por produtividade. Isso quer dizer praticar o bom senso, 

desenvolver a capacidade de administrar com mais inteligência, mais tato. 

Percebe-se, mais uma vez, que há predomínio de um comportamento de 

acomodação por parte do docente quanto ao cumprimento dos critérios de 

publicação, que ao pretender fugir dessa pressão por publicação, ao invés de 

vislumbrar possibilidades de “ultrapassar o muro”, demonstram uma postura de 

assujeitamento que somente conseguem enxergar formas de tornar menos 

agressiva as cobranças relacionadas ao produtivismo acadêmico, como, por 

exemplo, sugerir maior flexibilidade dos coordenadores dos programas de pós-

graduação quanto às exigências por publicação. 

Outro problema que vem sendo pauta de reuniões no Forpred é o desequilíbrio 

entre a valorização dos livros e dos periódicos. Por predomínio das ciências duras os 

periódicos são mais valorizados que os livros. Um professor concebeu que escrever um 

livro é muito mais trabalhoso e necessita de um tempo maior de maturação 

intelectual, portanto deveria ter mais peso do que escrever um artigo. Também é 

preciso afinar a avaliação quanto às publicações internacionais para evitar a sua 

supervalorização em relação às publicações nacionais. 

No caso da internacionalização, se o pesquisador não estiver ligado a redes 

na França, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, por exemplo, não tem muito valor. 

Nesse sentido, o que se percebe é que o produtivismo acadêmico induz a realização 

de pesquisas que façam parte de redes internacionais. 

A falta de enfrentamento às exigências por produção bibliográfica por parte dos 

docentes foi mais uma questão apurada nas entrevistas. Se os critérios ainda são 

válidos é porque a comunidade acadêmica assim vem permitindo. As reações 

observadas nesse cenário são formas de negociação para sobreviver nesse sistema, 

discutindo métricas e se afastando do principal que seria romper com o produtivismo 
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acadêmico. É preciso relativizar e pressionar para que haja uma mudança nas 

políticas de avaliação que torne o trabalho do pesquisador menos quantitativista.  

Há decisões que dificultam, cada vez mais, o processo de produção do 

pesquisador. Por exemplo, o autoplágio virou um problema. Se um pesquisador escreveu 

um artigo com os resultados de sua pesquisa e daqui a um ano tem mais dados para 

acrescentar, o texto não pode ser ampliado e se tornar uma segunda versão. O autor do 

texto não poderá repetir o seu discurso em outro texto. Terá de trazer o seu discurso 

como citação. Isso quer dizer o autor citando-se a si mesmo em outro texto por ele 

elaborado. Chega-se a ouvir que isso parece esquizofrenia. 

Na esfera privada, quanto à avaliação dos critérios de produção bibliográfica, 

no geral, os professores também consideraram que deva haver avaliação da 

produção docente e se posicionaram sobre (1) a exigência por produção qualificada, 

(2) a busca por periódicos bem classificados para publicar e (3) o tempo que se 

exige para apresentar os resultados de pesquisa em forma de publicação, 

desconsiderando o seu amadurecimento, o que pode prejudicar a sua qualidade. 

Figura 9 – Nuvem de palavras sobre a percepção dos professores da esfera privada                                      

a respeito dos critérios de produção bibliográfica 
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Eles acabam por estimular uma corrida apressada, pelos 

pesquisadores, para publicar nas mesmas revistas. Isso não dá 

chance das outras revistas crescerem. Fica muito difícil publicar 

nessas mais bem avaliadas e as outras não têm pontuação. Isso 

provoca um desespero. Também acaba por desvalorizar a 

participação em eventos científicos, porque vale mais publicar um 

artigo que ir a um congresso. Perde-se as trocas que se realizam 

com seus pares (Professor 1P). 

O que está acontecendo atualmente é que a avaliação está deixando 

o tempo muito apertado. Está muito rigorosa. Eu acho esquisito exigir 

duas publicações qualificadas por ano. Isso você não tem condições 

de fazer. As revistas estão lotadas. Você espera muito tempo pra ter 

resposta da submissão. Eu entendo que existe essa ideia de 

encorajar que as pessoas compartilhem o que estão fazendo, o que 

estão pensando. Isso faz parte da academia. Mas acho que dois 

artigos qualificados por ano é muito. Quando isso engatar, vai criar 

uma pressão muito grande (Professor 2P). 

Eu acho que não tem como você fazer a avaliação sem critério. E há 

uma indicação para que a gente tenha um procedimento produtivo. 

Me parece uma exigência exorbitante, em função do modo de 

produção de conhecimento na área de humanas. Essa é uma 

espécie de reclamação antiga da área. A gente tem de produzir uma 

pesquisa diligente, que produza um conhecimento significativo e que 

possa criar um amadurecimento e diálogo com os pares, que seja um 

diálogo frutífero. O tempo demandando é de açodamento. É um 

tempo realmente que implica em você ter um cuidado com as 

produções. Ainda mais, no nosso caso, se forem investigações 

qualitativas de campo. Não é como um laboratório qualquer em que 

você tem resultados imediatos. Há um certo açodamento na 

construção de técnicas, mais do que teorias. E a gente precisa da 

formulação de teorias mais bem qualificadas. Se não a gente vai ficar 

sempre refém do arsenal do conhecimento exógeno (Professor 3P).  

Eu acho que essa avaliação da produção é muito importada de 

outras áreas das ciências duras. Aonde, inclusive, eles fazem uma 

coisa muito mais coletiva na área da saúde e da biologia. Acho que 

privilegia-se muito as revistas que estão no topo [as mais bem 

avaliadas]. A gente escuta muito se dizer: você publicou numa revista 

B4, jogou fora o seu artigo, ela não pontua. Isso vira um ciclo vicioso. 

Mesmo que você publique pra setenta mil professores, jogou fora 

uma produção porque a revista não é credenciada, ela não pontua. 

Então, eu acho que tem um litígio nessa cultura do que é que vale, o 

que é que foi um bom produto. Isso me incomoda (Professor 4P). 

É uma exigência pesada. Não tem como cumprir. Quando a gente 
olha todas as atribuições do professor-pesquisador credenciado, é 
uma lógica produtivista quantitativa, e aí como você faz com a 
qualidade? A pesquisa de qualidade demanda muito estudo, 
maturação dos dados, diálogos, vivências (Professor 5P). 
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Dessas falas foi possível apurar mais sobre os desdobramentos dos critérios 

de produção bibliográfica no âmbito da avaliação da sua produtividade do que a 

respeito dos critérios em si.  

Segundo o professor 1P, há competição pelas revistas bem classificadas, 

buscando-se pontuação, reduzindo, assim, a progressão das outras revistas. Isso 

pode causar estresse no pesquisador, além de não se considerar a socialização 

acadêmica da produção por meio de outras relações científicas, como a participação e 

publicação em eventos científicos.  

A escassez de tempo pela corrida por publicação em revistas bem classificadas 

e a excessiva demora nas respostas das submissões foram destacadas pelo 

professor 2P. O professor 3P ressalta a cobrança prematura pelo resultado das 

pesquisas, desencadeando mais o surgimento de metodologias do que de teorias, o 

que acaba produzindo uma certa dependência da área da Educação por teorias de 

outras áreas do conhecimento.   

A pressão por publicar nas revistas bem avaliadas para não desperdiçar 

artigos, dando-se muito mais importância a esse tipo de publicação que pontua do que 

alcançar um grande público de leitores, foi o foco do professor 4P. E a prioridade da 

publicação a qualquer preço em relação às outras atividades na pós-graduação foi a 

crítica do professor 5P, além da sua preocupação com a qualidade da pesquisa e de 

seus resultados, que demanda maturação dos dados, diálogos e vivências. 

Percebeu-se, então, que o ponto de destaque foi a maior valorização da 

quantidade de produtos anuais decorrentes da atividade de pesquisa, com a 

priorização por publicação em periódicos mais bem avaliados como as coisas mais 

controladas, dentre as atividades desempenhadas pelos docentes credenciados, 

deslocando todos os seus esforços para essas finalidades. 

Visando apurar a percepção desses professores quanto ao acolhimento, por 

seus colegas de programa ou de outros programas, a respeito das políticas de 

avaliação da CAPES com foco nos critérios de produção bibliográfica, a posição dos 

professores da esfera pública federal é a de que se trata de uma naturalização por 

parte dos docentes credenciados.  
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Percebem-se críticas mas também há casos de acomodação e 

assujeitamento ao modelo vigente. Os docentes reclamam, mas pouco fazem para 

mudar essa realidade, não havendo resistência, no sentido foucaultiano do termo. 

Porque a resistência para ser eficaz, deve ser mais inventiva e criativa do que o 

poder. Isso implicaria em ultrapassar o muro, em romper com a lógica do 

produtivismo acadêmico. 

Figura 10 – Nuvem de palavras sobre a percepção do acolhimento dos pares 
a respeito dos critérios de produção bibliográfica pelos professores da esfera pública 

 

A minha crítica também é comungada por outros professores. É uma 

posição coletiva. Os nossos colegas também estão fazendo críticas. Me 

parece que eles são um pouco mais radicais, que se opõem à cobrança. 

Nós temos a obrigação de produzir. Não pode haver perseguição. [...] 

Produtivismo é mecanizar a pessoa, mas a produtividade é uma 

obrigação que nós temos. Mas é preciso deixar o professor-pesquisador 

sereno, sem cobrança, sem perseguição (Professor 1F).  

Eles se comportam de forma bastante variada. Alguns apoiam, 

outros consideram um regime apenas produtivista. (Professor 2F) 
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Eu acho que tem de tudo. Concordância e discordância. Mas isso 

pode ser interessante considerando uma discordância pontual. E 

acho que tem uma discordância e a tentativa de se adequar. Eu não 

vejo uma posição única. E, tanto tem uma perspectiva crítica, que a 

própria dinâmica vai mudando. Ela não é a mesma ao longo de todos 

esses anos (Professor 3F). 

Eu acho que têm pessoas que acolhem isso de uma forma crítica. Mas, 

de um modo geral, as pessoas compactuam com essas políticas, porque 

se desesperam e cumprem. Estou de férias e desde o início do ano 

fazendo relatório. A quantidade de demanda que temos, se você não 

souber administrar isso, você realmente adoece. Acho que as pessoas 

fazem uma crítica parcial. Fazem uma crítica dura, sim, só que não tem 

um enfrentamento. Na medida em que a gente vai se submetendo, não 

enfrenta. Não manifesta resistência. [...] Os programas têm muita 

interferência, mas não o suficiente pra determinados enfrentamentos. A 

gente não tem na área de Humanas e na área de Educação força 

suficiente pra enfrentar as ciências duras (Professor 4F). 

Penso que essa visão crítica é bem comum. Muitos professores 

partilham dessa crítica que eu estou fazendo. No entanto, a forma como 

essas políticas são impostas faz com que os professores, 

inconscientemente, por medo, entrem nessa roda viva, competem entre 

si, o que torna a pesquisa de menor qualidade. Porque a pesquisa em 

Ciências Humanas aumenta sua qualidade, quanto mais os professores 

cooperam entre si e não quanto mais eles competem entre si. Todos 

perdem. Uma competição burra. Por mais que tenhamos uma visão 

crítica e a grande maioria tem, as pessoas continuam agindo contra o 

coletivo, achando que estão agindo a favor de si próprias, na medida 

em que elas têm uma alta produção (Professor 5F). 

De acordo com as posições desses professores, apesar de admitirem que há 

críticas, elas não são acompanhadas de resistências. Parece haver acomodação por 

parte dos docentes. Há, sim, rejeição, mas não se observa qualquer tipo de 

enfrentamento. E mais. Mesmo reclamando, os docentes cumprem os critérios de 

produção bibliográfica, às vezes ultrapassando o número de produtos exigidos. É claro 

que os grupos de pesquisa e os orientandos da pós-graduação vinham favorecendo a 

cota de produtos publicados, mas, essa situação vai mudar a partir do quadriênio que se 

encerrou em 2016, por conta da avaliação das oito publicações que passaram a vigorar. 

Há outras posições apuradas. Por exemplo, que as políticas de avaliação são 

perversas na medida em que elas jogam uns contra os outros, aumentando a 

competição no meio acadêmico. Faz-se necessário repensar a anuência em relação 

a essas políticas. Alguns docentes tomaram a decisão de não mais participarem de 

congressos ou de fazerem revezamento anual entre produzir artigos num ano e 
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participar de congressos no outro ano. Uma situação que se evidenciou nesse 

contexto foi que se paga para trabalhar. De acordo com o professor 5F, ou recebe 

para participar de congressos ou não vai mais participar, tendo em vista ser mais 

lucrativo do ponto de vista da avaliação, porque a participação e publicação em 

eventos não pontuam mais para os docentes.  

Estendendo um pouco mais a questão da participação em congressos e 

adentrando às questões referentes à aquisição de verbas, a burocracia e a 

dificuldade de financiamento para isso aumentou muito de 2016 para cá, desde as 

mudanças políticas, mudança do Ministro da Educação e mudança da CAPES. 

Despende-se muito tempo com a burocracia para solicitar verba e depois para para 

comprovar o que foi realizado com a verba. 

Ilustrando essa realidade, o professor 5F descreveu uma situação pela qual 

foi submetido recentemente. Fora convidado para publicar numa revista Qualis A da 

Universidade Federal do Paraná. Teria recebido o convite por ser considerado 

referência, na área, no Brasil e no Mundo. Foi convidado com um ano de 

antecedência, mas quase não teve tempo de elaborar o artigo. Teve de trabalhar 

nas férias para conseguir finalizar o artigo, porque suas atividades docentes em 

2016 foram muito intensas, inclusive programando um Colóquio Internacional, que 

lhe tomou muito tempo para pedir verba à CAPES e a outras instituições 

financiadoras, tendo de preencher formulários. 

Com o desdobramento da resposta desse professor, foi possível evidenciar que 

certas revistas só aceitam artigos de doutores. E, confirmando as nossas suspeitas e 

reforçando o que já se constata na realidade docente, gasta-se muito tempo dando-se 

conta das burocracias consequentes da atividade profissional do professor 

credenciado na pós-graduação. O professor credenciado tem de ler e corrigir 

trabalhos de mestrandos e doutorandos, monografia de alunos da graduação, 

relatórios de alunos da iniciação científica, ministrar aulas na graduação e na pós-

graduação, preparar aulas, e, ainda, cumprir muita burocracia pertinente aos relatórios 

de pesquisa e à prestação de contas junto às agências de fomento e avaliação, 

atualizar o currículo Lattes, preencher o relatório anual de atividades docentes (RAD), 

repetir os dados na Plataforma Sucupira, cujo sistema apresenta problemas 
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frequentemente, repetir as atividades no sistema de projetos de extensão da UFF e, 

se tiver realizando algum pós-doutorado, redigir o relatório para a agência de fomento 

pertinente. Imagine-se o tempo que sobra para realizar pesquisa e escrever artigos 

para publicação num contexto como esse, com tantos relatórios para preencher.  

Na esfera privada os professores percebem que seus colegas do programa e 

colegas de outros programas têm a mesma reação crítica com relação aos critérios 

de produção bibliográfica. 

Figura 11 – Nuvem de palavras sobre a percepção do acolhimento dos pares a respeito  
dos critérios de produção bibliográfica pelos professores da esfera privada 

 

Os professores da esfera privada concordam com as posições dos professores da 

esfera pública quanto ao posicionamento crítico sobre os critérios de produção bibliográfica, 

mas, sem manifestarem resistência. 

 
Percebo o mesmo sentimento que o meu. A gente queria produzir, 
participar num ritmo adequado. As pessoas com as quais a gente 
conversa sobre isso tem um consenso de que é importante produzir 
para nós e para a comunidade científica, para os alunos, mas, não 
no ritmo que eles [CAPES] querem. Por exemplo, estamos correndo 
para fechar um book aqui, mas poderíamos fazer com mais 
tranquilidade. Porque temos que terminar este ano [2016], por causa 
do encerramento do quadriênio (Professor 1P). 

Os colegas com quem eu me relaciono já têm essa percepção que 
eu acabei de lhe falar, de ser uma coisa elitista, que só pontua 
determinada coisa fortemente [publicação qualificada] e outras coisas 
muito importantes deixa de pontuar (Professor 2P). 

Eu tenho a impressão que no quadro do programa, nós temos mais ou 
menos um consenso, um coração bem unificado com relação a esse 
sentimento sobre o produtivismo exigido pela CAPES. Ao mesmo tempo 
somos muito ciosos com a manutenção e a ampliação do conceito do 
programa. Do conceito do programa com relação à CAPES. A gente 
prima tanto pela qualidade que é necessária, quanto para atingir os 
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critérios exigidos para a manutenção e ampliação do conceito. Então, ao 
mesmo tempo em que temos essa posição crítica sobre o produtivismo, 
empenhamos uma boa parte do nosso tempo na produção (Professo 3P). 

Olhe, eu acho que todo mundo está pensando a mesma coisa que 
eu. Que essa situação vai apertar. Que vai ser uma pressão muito 
maior do que a gente já tem. Você não tem como criar material do 
nada e sair publicando alopradamente (Professor 4P) 

Eu acho que todo mundo concorda. Pelo menos as pessoas do meu 
círculo concordam que essa cobrança por publicação é demais. Somos 
todos exatamente submetidos. Temos que publicar só em certas 
revistas. Quantos orientandos se tem, quantos eventos frequentados, 
outras atividades desempenhadas, nada disso é válido. Sou editor de 
uma revista. É mais um trabalho. E isso não é contado. Você tem que 
produzir do mesmo jeito. É difícil. Nós estamos ficando muito escravos 
da publicação. “Eu tenho que publicar. Eu tenho que publicar.” Isso gera 
uma ansiedade, muitas vezes desnecessária. Talvez se nós não 
tivéssemos tanta pressão, até publicássemos mais (Professor 5P). 

Outras posições foram encontradas. Dentre elas (1) o fato de se querer 

transformar o texto do artigo submetido à linha editorial da revista mais bem 

classificada e com a máxima excelência para ter mais chance de ser aceito, exigindo 

mais tempo e preocupação com um só texto. Se isso não fosse praticado, 

certamente se produziria e se publicaria mais textos; (2) mesmo críticos dos critérios 

de produção bibliográfica, os professores da instituição privada são muito 

comprometidos com o conceito do programa. Ao contrário dos professores das 

instituições públicas, os das instituições privadas são mais pressionados quanto a 

isso, sob o risco de perderem seus empregos caso não sejam comprometidos; e (3) o 

coordenador da instituição privada pode tomar a decisão de isentar os professores do 

ensino na graduação visando assim, a redução de tarefas do conjunto das atividades 

profissionais para estimulá-los a produzir e publicar e, também, a dedicarem-se ao 

acompanhamento de seus orientandos, tendo por finalidade favorecer a ampliação do 

conceito do programa, o que não ocorre nas instituições públicas, onde os docentes, 

em geral, atuam na graduação e na pós-graduação, com exceção dos aposentados 

que permanecem vinculados aos programas de pós-graduação. 

O fato de se priorizar a atuação do professor-pesquisador no nível da pós-

graduação stricto sensu, em virtude das exigências da CAPES, tem ocasionado um 

aprofundamento das hierarquias, assimetrias e dicotomias na universidade entre 

graduação e pós-graduação stricto sensu; ensino, extensão e pesquisa; professores 
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que só atuam na graduação e outros que atuam na graduação e na pós-graduação 

ou até mesmo, como no caso citado, apenas na pós-graduação stricto sensu. O 

ensino massificado da graduação, que forma e profissionaliza contingentes enormes 

de estudantes, assim como as atividades de extensão universitária, voltadas para a 

sociedade em geral, ocupam lugar secundário nesse novo contexto de trabalho 

formatado pelas políticas de avaliação da CAPES (PAULA, 2010; 2012). 

Buscando-se saber se os professores concordavam com a maneira pela qual tem 

sido implementadas as políticas de avaliação da CAPES, com especificidade para os 

critérios de produção bibliográfica, os professores da esfera pública federal, de forma 

contundente, discordam da forma como vem sendo controladas as produções docentes. 

Figura 12 – Nuvem de palavras sobre o grau de concordância dos professores da esfera pública  
A respeito da implementação dos critérios de produção bibliográfica 

 
 

 

Na maioria, os professores da esfera pública não concordam com a forma como 

tem sido implementados os critérios de produção bibliográfica. 

Não concordo. Faltou à CAPES o diálogo com as instituições, só isso. 

Eu me lembro, quando começou esse processo. Houve uma batalha, 

ferrenha, sangrenta e, de repente nós nos vimos diante dessa 

enxurrada de coisas, sem um período de amadurecimento, de diálogo, 

de conversa, vieram de cima pra baixo. Não achei certo (Professor 1F). 
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Não considero o nível de exigência de produção bibliográfica 
exagerado, além do que um professor que pretende estar num 
programa de pós-graduação deve se exigir. Até porque considero um 
certo nível de exigência saudável e impulsionador da produção na 
medida em que nós professores temos muitas atividades paralelas, 
como orientação, bancas, aulas, entre outras e que podem tomar 
muito tempo deixando a questão da produção que considero 
importante em segundo plano. O perigo que considero é o espírito 
produtivista tomar conta e a quantidade suplantar a ideia de 
qualidade. Temos que ficar atentos para isso e pensar também a 
questão de como ajudar publicações [revistas] recentes que não têm 
qualis [avaliação abaixo de B2] (Professor 2F). 

A minha visão é que essa política tem um estreitamento da 
perspectiva da pesquisa. Quem pesquisa tem que produzir e colocar 
no espaço acadêmico o seu trabalho para debate. Isso é fundamental 
e então a publicação é um meio mais consagrado que a gente tem pra 
fazer isso. Então, eu entendo que a publicação é relevante. Essa 
pressa para a publicação reduz o processo de pesquisa. E acho que 
isso atinge mais as Ciências Sociais. Porque a gente trabalha com 
uma perspectiva. Temos vertentes de trabalhar com a ideia de 
pesquisa como processo de formação, como processo de produção 
coletiva. Você trabalha com sujeitos diversos, que vão participar de 
formas diversas, mas que eles não são sujeitos informantes, eles não 
são objetos de conhecimento, eles são sujeitos de produção daquele 
conhecimento. Então, você tem aí uma série de outros resultados que 
não resultam, necessariamente, num artigo (Professor 3F). 

Não concordo pelo que eles definem como Qualis. Isso pode 
funcionar nas áreas Exatas e nas áreas Duras. Mas eu entendo que 
a produção na área de Educação tem que ser socializada nas 
escolas. Ela tem que chegar às escolas. Ela tem que chegar aos 
professores. Ela tem que chegar às secretarias. Ela tem que chegar 
aos gestores das políticas. E eu acho que tem que ser um trabalho 
de acompanhamento permanente. [...] O pesquisador que vai 
escrever pro professor ou pra escola ou para os gestores, vai 
publicar em Qualis B5, B4, B3, no máximo B2, e isso não tem muito 
valor do ponto de vista da CAPES (Professor 4F). 

Discordo totalmente. Imperativo de cima pra baixo, sem clareza. A 

Plataforma Qualis não funciona direito. Eles estão sempre atrasados 

na avaliação dos periódicos e subvalorizam os periódicos em 

Ciências Humanas. Não concordo (Professor 5F). 

Os professores rejeitaram a maneira como são implementados os critérios de 

produção bibliográfica, pois parece ter havido uma questão histórica que vem 

alimentando essa rejeição, devido ao fato de não ter havido debate sobre o processo 

de avaliação da produtividade docente. Na visão dos professores entrevistados os 

critérios de avaliação da produção bibliográfica foram impostos de cima para baixo. 
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Do órgão avaliador para os avaliados, de maneira não democrática e, desde então, 

eles têm sido compulsoriamente cumpridos.  

Admitindo como válidos os critérios de produção bibliográfica porque acabam 

por estimular a publicação em meio às numerosas atividades desempenhadas pelos 

docentes, o professor 2F manifestou preocupação com relação ao processo de 

avaliação da produtividade quanto ao predomínio do produtivismo, dando mais valor 

ao aspecto quantitativo e desprezando o qualitativo. Também destacou mais uma 

preocupação sobre a maneira de como o pesquisador poderia contribuir com as 

revistas com menor classificação a conseguirem uma melhor avaliação, por meio de 

artigos de qualidade. Ou seja, considera que além de publicar nas revistas até B2, os 

pesquisadores também devem publicar nos periódicos classificados abaixo de B2. 

Outra crítica identificada foi a respeito da urgência por publicação, o que pode 

estar comprometendo a qualidade dos dados das pesquisas, sendo tratados num 

ritmo que não considera o tempo requerido para o seu amadurecimento por meio de 

discussões mais aprofundadas e, dessa forma, deixando-se de apurar outras 

possibilidades de interpretação ou reduzindo a percepção de outros achados 

importantes para a área relacionados à pesquisa objeto da publicação. 

O fato dos pesquisadores optarem por publicar nos periódicos mais 

qualificados pode afastar os resultados das pesquisas do seu público alvo, como 

professores, escolas e gestores na visão do professor 4F. Por conta desse desvio, a 

pesquisa realizada no contexto escolar deixa de atingir o público que poderia se 

beneficiar dos seus resultados como ferramentas operacionais ou como argumentos 

de reflexão para melhorar e/ou modificar práticas profissionais de professores, 

gestores e implementadores de políticas. 

Houve, ainda, a denúncia de que a forma impositiva como os critérios são 

implementados desconsidera as fraquezas do Sistema Qualis com relação ao atraso 

das avaliações dos periódicos e à subvalorização das revistas da área de Ciências 

Humanas. Além disso, a produção técnica relacionada à inserção social como os 

trabalhos de extensão não é considerada produção para fins de avaliação. Só os 

textos publicados são considerados produções a serem pontuadas. Com isso, acaba-
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se por desarticular as ações de pesquisa e extensão, ferindo-se o princípio de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, característico da universidade. 

Dessa forma a política da CAPES só tem priorizado a pesquisa em detrimento do 

ensino e da extensão, como dito anteriormente. 

Mas há uma contradição. A pesquisa está sendo valorizada pelos artigos que 

são publicados em decorrência dos seus resultados. Entretanto, não está sendo 

valorizado o projeto de pesquisa. No Lattes, ele é informado como produção técnica. 

Além disso, um relatório de pesquisa é considerado como produção técnica e não 

como produção bibliográfica. Qual é, então, o valor principal da pesquisa, senão 

produzir conhecimento? Pelo fato de não ter sido publicado, o relatório de pesquisa 

virou produção técnica e não é pontuado pela CAPES. A publicação de artigos é 

fundamental, mas não é a única coisa que deve importar. Com isso, as outras 

atividades acadêmicas estão sendo secundarizadas. 

Na esfera privada os professores não concordam como vem sendo 

implementados os critérios de produção bibliográfica, pelo fato de se constituírem mais 

como exigências do que como normas de julgamento e afirmam que não chegou até 

agora a um consenso a respeito de outra forma de avaliação da produtividade docente.   

Figura 13 – Nuvem de palavras sobre o grau de concordância dos professores da esfera privada                

a respeito da implementação dos critérios de produção bibliográfica  
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Fica sendo como se fosse uma exigência de cima pra baixo que tem 

que se cumprir (Professor 1P). 

A definição dos critérios deveria passar por um processo democrático, 
participativo de sua discussão. Mas, acho uma carência grande quanto 
à participação. A representação é algo extremamente relevante. Mas a 
democracia representativa não é a melhor coisa do mundo. [...] O 
processo de construção de critérios avaliativos não são apenas 
técnicos, eles são políticos. Você não faz política sem participação. Eu 
acho que aqui tem uma fragilidade que em algum momento vai ter que 
se superar, eu não sei quando, ou talvez nunca. Por que a tecnocracia 
tomou conta e os critérios são altamente instrumentais.  É exatamente 
a importação do gerencialismo das empresas. Do mundo administrativo, 
empresarial, para o setor da produção do conhecimento intelectual 
acadêmico. Isso deteriora as nossas condições de produção de 
conhecimento mais livres. Mas, ao mesmo tempo eu acho que tem que 
ter critério. Não dá pra não ter avaliação sem critério. O que prejudica é 
que o modelo atual é meramente quantitativo. Em vez de medir com o 
sistema Qualis da CAPES, querem medir por uma espécie de fator de 
impacto. Eu acho difícil chegar à conclusão e não usar um dos critérios 
existentes. E esse troço não vai mudar muito. Ao fim isso vai virar um 
chicote pra produtividade. Vai trocar seis por meia dúzia (Professor 2P). 

Não concordo. Nessa forma de avaliação se desenvolve o produtivismo. 
Mas somos obrigados a produzir e publicar para conquistarmos uma 
boa nota para o programa. Não temos como fugir disso (Professor 3P). 

Não concordo com a forma que está acontecendo. Me parece que 
tem muita coisa de cima pra baixo e as pessoas têm que fazer. Tem 
sido uma coisa tão forte que eu conheço dois professores que 
pediram pra sair da pós-graduação e só estão atuando na 
graduação. Está ficando bizarro. Todo mundo está preocupado, 
porque as revistas que eram A1 vão descer. Caos total (Professor 4P). 

Me parece que o Forpred tem representatividade. Não sei dizer se 
essa representatividade funciona de forma mais dialógica. Não tenho 
resposta para essa pergunta (Professor 5P). 

Os professores da instituição privada também são de opinião que a 

implementação dos critérios de produção bibliográfica é feita de cima para baixo. 

Apesar de haver espaço para o diálogo, tentando-se decidir num ambiente 

consensual, isso acaba não acontecendo e se transforma em exigências que têm de 

ser cumpridas. De novo, aqui, surge a ideia de coisa pronta, já instituída, parecendo 

não haver ânimo para combatê-la, restando, então, a decisão de obedecer.  

Uma das razões desencadeadoras dessa realidade tem sido a introdução do 

gerencialismo na atividade intelectual na universidade, retirando do professor a 

condição de pesquisar com mais liberdade. Nesse contexto desenvolve-se o 

produtivismo e com essa dinâmica dos textos perdem em qualidade pela urgência 
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da publicação. Sendo ou não impositivos, os critérios precisam ser cumpridos sob o 

risco de prejudicar o conceito do programa. Há iniciativa de modificar esse cenário 

pela introdução de medidas que vão considerar o fator de impacto. Pensamos que a 

forma como tem sido conduzida a discussão sobre essa nova medida de avaliação 

tem ocasionado um certo desinteresse entre os professores ao ponto de admitirem 

que o fator de impacto não deverá produzir mudanças significativas no processo de 

avaliação. Talvez esse fator de impacto represente mais uma forma de controle 

sobre o trabalho intelectual na pós-graduação stricto sensu. 

Mas por que não se percebe uma reação mais contundente dos docentes 

credenciados? Não se evidencia uma postura de enfrentamento que encare essa 

situação como um mal coletivo e que, como já evidenciado desde a implementação 

desses critérios de produção bibliográfica, tem criado um ambiente de pressão para se 

publicar ignorando-se as condições favoráveis de análises e discussões dos resultados 

das pesquisas, para, assim, fazê-lo com mais qualidade. Há casos de docentes 

credenciados que decidiram descontinuar sua atuação nos programas de pós-

graduação, não solicitando seu pedido de recredenciamento. Isso pode ser entendido 

como uma forma de rejeição desse estado de coisas, podendo ser interpretado também 

como um sinal de negação que não livra o indivíduo da submissão. 

As reações que temos identificado por parte dos professores não passam de 

reclamações. É um tipo de reação que em Foucault não se constituiria resistência. 

Reagir, apenas, não pode ser confundido com resistir. A reação é uma resposta já 

prevista nas relações de poder. Qualquer forma de exercício de poder conta com a 

possibilidade de reações. Em Foucault, a ideia norteadora de resistência constitui-se 

em ação subjetiva inventiva e criativa, mais eficaz que o poder30 de assujeitamento, 

submissão ou conformação das subjetividades. 

Então, ao resistirmos, nessa ideia de inventividade, criamos outras formas, ainda não 

conhecidas (porque são novas) de enfrentar o poder. Devemos usar as formas de resistência 

contra as diferentes formas de poder como um ponto de partida. Isso quer dizer: 

                                                           
30 FOUCAULT, Michael. Ditos e Escritos. Paris: Gallimard, 1994. Para Foucault (1994, p.26, 225-227), 

a resistência constitui-se em força criativa e radical da subjetivação contra qualquer forma de 

assujeitamento, submissão e conformação da subjetividade dos indivíduos.  
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[...] usar essa resistência como um catalizador químico de modo a 
esclarecer as relações de poder, localizar sua posição, descobrir seu 
ponto de aplicação e os métodos empregados. Mais do que analisar o 
poder do ponto de vista de sua racionalidade interna, consiste em 
analisar as relações de poder através do antagonismo das estratégias 
(FOUCAULT, 2013, p. 276). 

Nesse contexto, a resistência foucaultiana é um componente que se extrai 

das relações de poder. Como inventiva e criativa, surge além das relações de poder 

entre os indivíduos, como força criada a partir das subjetividades individuais e que, 

experienciadas tornam-se coletivas. Entendendo que só se cria algo que ainda não 

existia, então a resistência deve trazer algo novo que possa substituir o objeto da 

resistência, rompendo radicalmente, dessa forma, totalmente com o poder. No nosso 

caso, mais que apenas reagir, os professores-pesquisadores da pós-graduação 

devem resistir, rompendo com a lógica produtivista. 

Buscamos conhecer dos professores se eles têm percebido alguma forma de 

resistência, individual ou coletiva, de seus colegas de programa ou colegas de 

outros programas, com relação às condições de autonomia, oportunidades de 

discutir, expressar dificuldades, opiniões, insatisfações ou dúvidas por estarem 

frequentemente sendo pressionados quanto à sua produtividade.   

Figura 14 – Nuvem de palavras sobre a percepção dos professores da esfera pública                                            

a respeito de alguma forma de resistência aos critérios de produção bibliográfica 
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Os professores da esfera pública federal assim se posicionaram: 

Eu tenho percebido que nem sempre os comentários que nós temos 

apresentado publicamente em colegiados, esse tipo de conversa 

livre, bastante autônoma, chegam à CAPES. Não tenho percebido os 

canais de comunicação entre o programa de pós-graduação e a 

CAPES, se o que se conversa entre nós e principalmente o 

colegiado, se há um encaminhamento. É provável que os nossos 

coordenadores levem nas reuniões, mas não sabemos se o que nós 

estamos enviando pra lá está sendo, de fato, recepcionado e 

considerado ou se fica mero registro, assim meramente formal 

(Professor 1F). 

Sim, esse tipo de questionamento sempre surge, mas penso que o 

mais desafiador é apresentar alternativas que não foquem apenas na 

crítica da questão quantitativa, mas ao mesmo tempo sejam 

estimulantes à produção (Professor 2F). 

Dificuldade de discutir, de expressar opinião, insatisfação, dúvida, 

acho que não, acho que isso a gente faz. Forma de resistência 

coletiva, não vejo nenhuma. Eu vejo movimentos de como é que a 

gente vai se adaptando a isso e tenta mudar uma coisa aqui e ali, uma 

adequação. Acho que resistência nós não tivemos desde o primeiro 

momento, inclusive porque no início havia uma posição muito mais 

forte, na minha percepção, contrária a esse processo de avaliação do 

que agora. Agora a situação já está meio naturalizada (Professor 3F).  

Acho que a grande maioria fica no nível da lamentação ou da 

constatação. Não diria nem lamentação, mas da constatação. Mas 

continua fazendo. É uma queixa geral das pessoas, não tem tempo, 

então poucas pessoas estão assumindo. São pouquíssimas as 

pessoas que têm essa clareza. A grande maioria reclama, mas 

continua, porque está dentro da lógica da produtividade. E em relação 

aos programas, eu acho que isso não acontece, pode ter muita 

reclamação interna, mas estão todos na disputa (Professor 4F). 

Não vejo formas de resistências coletivas, infelizmente. Vejo que os 

professores estão totalmente desarticulados e vendidos diante de 

políticas que fragmentam a articulação coletiva. As pessoas estão 

sendo levadas a competir entre si e, infelizmente, a gente não está 

conseguindo se contrapor a isso, porque nós estamos sendo 

massacrados com políticas de medo. Se você não fizer, você vai ser 

descredenciado. Se você não fizer, você prejudica o programa. Se 

você não fizer é mal visto, porque você não faz (Professor 5F). 

No geral não são evidenciadas resistências por parte dos professores da 

esfera pública federal. Há uma constatação de assujeitamento diante dos critérios de 

produtividade. Parece haver um sentimento de que é preciso acatá-los sob o risco 

do descredenciamento do docente pelo fato de não ter sido produtivo e de também 
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prejudicar o programa de pós-graduação. Mas, há lamentações. Reclamam e 

socializam suas reclamações com seus pares, mas cumprem os critérios de 

produtividade. Já é uma situação naturalizada. Mantém-se na disputa e buscam 

melhores posições para o seu programa. Almejam a nota 7, porque não cumprir 

esses critérios é o mesmo que se afastar desse propósito.  

O comportamento que se observa é o de adequação ou, caso contrário, a saída 

da pós-graduação. É uma forma de confronto individual. Essa é a regra do jogo. Não 

há como atuar na pós-graduação se não se acatar os critérios de produção 

bibliográfica. Ou se cumpre ou se desliga.  

Resistir individualmente estando vinculado a um programa de pós-graduação 

significa o risco de prejudicar o programa, por conta da falta de pontuação, de não 

estar publicando nos periódicos que pontuam. Se o professor decidir ajudar uma 

revista a mudar da classificação de B3 para B2 ou B1, publicando nela porque é 

conhecido na área, porque já possui seu público leitor, pode prejudicar o seu 

programa. Caso contrário terá de publicar nessa revista com menor classificação e 

naquela com maior classificação, que pontua. Isso quer dizer trabalho dobrado. 

Há casos de professores que por conta das exigências por publicação começam 

a reduzir as suas atividades, tais como participar de um número menor de bancas de 

avaliação de teses e dissertações e rejeitar proferir palestras e conferências em eventos 

científicos, por exemplo. Não são tantos professores que têm essa clareza. Muitos 

apenas reclamam e continuam produzindo segundo a lógica produtivista. Seja pela 

dinâmica imposta pelas disputas que se estabelecem nessa realidade, seja pela 

pressão exercida pelas coordenações dos programas ou das instituições. 

Os professores da esfera privada, no geral, também não percebem resistências 

aos critérios produtivistas por parte de seus pares do programa ao qual estão 

vinculados e de outros programas com os quais mantêm relacionamento.  
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Figura 15 – Nuvem de palavras sobre a percepção dos professores da esfera privada                                            

a respeito de alguma forma de resistência aos critérios de produção bibliográfica 

 

Também há um sentimento de submissão de acordo com esses professores. 
 
Não percebo. Não há uma organização para isso. Aqui tem resistência 
com relação às condições de trabalho. Buscamos a manutenção das 
condições atuais. A nova direção [grupo incorporador] quer 20h na 
graduação e 20h na pós. O que deve estar de acordo com esses 
critérios, mas eu não sei se é isso (Professor 1P). 
 
Eu observo muita lamúria, mas resistências mesmo não. Parece que é 
dado que a CAPES pontua assim e a gente tem que se adequar se não a 
nossa nota cai. Isso é uma tragédia. Isso eu estou falando hoje numa 
universidade particular, com fins lucrativos.  Mas nas federais não é 
diferente. Isso é uma questão muito forte. Numa greve todo mundo 
parava. Mas a pós não pode parar porque senão a nossa nota da CAPES 
vai cair. A questão da nota da CAPES é muito forte (professor 2P). 
 
Eu acho que há uma resiliência mais do que uma resistência. Uma 
resiliência no sentindo de que a gente tem a compreensão crítica do 
fenômeno, mas ao mesmo tempo, e em especial no nosso caso 
[instituição privada], a gente tem a atitude férrea quase estoica de 
garantir que o que se pede, para que a gente tenha a qualidade 
reconhecida, seja feito. É uma questão de auto-sustentação e 
sobrevivência. Pra que esse programa se mantenha é necessário 
que a gente mantenha o conceito ou o supere. (Professor 3P). 
 
Se a saída da pós-graduação é um ato de oposição, então há resistência, 
sim. Essas duas pessoas que eu conheço e que saíram da pós-
graduação são exemplos disso. Ficaram só na graduação (Professor 4P). 
 
Tanto não há resistência que às vezes temos que aproximar da linha 

editorial da revista pra poder publicar. Você acaba se submetendo. Se 

desviando um pouco do seu foco pra poder ter uma publicação, pra 

satisfazer a esses critérios. Você deixa de publicar nas revistas consideradas 

interessantes para publicar naquelas que pontuam (Professor 5P). 
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Pelos desdobramentos das falas desses professores, não se trata de uma 

pressão por parte da instituição particular, mas de uma necessidade para que o seu 

programa continue existindo. Parece haver um grau maior de exigência sobre as 

instituições privadas. Isso não se justifica porque o trabalho que é realizado nessa 

instituição, segundo um de seus professores, não fica devendo a nenhuma 

instituição pública. Como a conquista da nota é uma coisa essencial, isso deixa o 

corpo docente refém da nota, como se fosse uma espada sobre suas cabeças. É 

uma pressão muito forte. 

No caso de descredenciamento de um professor da instituição pública, isso não 

vai representar desemprego. O que parece é que os professores da instituição privada 

se comportam de maneira a se protegerem numa atitude coletiva. Eles primam por 

manter o credenciamento de todos os docentes do programa, representando uma 

atitude de solidariedade. Quando é percebida alguma dificuldade por parte de um dos 

docentes do programa, há atitudes como a coprodução de artigos. Não é um 

produzindo pelo outro, é trabalho conjunto entre pesquisadores da mesma linha de 

pesquisa. Isso tem acontecido de uma maneira construtiva, criativa e muito solidária, de 

acordo com o que divulgaram, e evita a situação “zero produção”. Em outros contextos, 

é possível perceber uma disputa interna muito perigosa e danosa. As pessoas acabam 

por se digladiar em função da fogueira das vaidades ser muito forte.  

É possível pensar que essa disputa pela nota 6 ou nota 7 pode desenvolver 

um desgaste desnecessário, desencadear uma pressão danosa por publicação e 

gerar situações estressantes por conta de se participar com forte desempenho 

dessa competição que estabelece um ranking entre os programas de pós-

graduação. Quem sabe, conhecendo-se de maneira aprofundada e coletiva os 

limites que determinam, por exemplo, um programa nota 5 ou nota 6, pode-se ir ao 

encontro dos esforços despendidos pelos docentes credenciados que já produzem 

um certo número de publicação, do alcance dos objetivos do programa, de 

proporcionar a inserção social do programa descrita no planejamento pedagógico-

institucional e desejada pela comunidade científica, contemplando eficazmente a 

organização didático-pedagógica prevista no projeto do programa?  
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Se os integrantes de um programa reconhecem que o seu desempenho pode 

conquistar uma nota 5 com tranquilidade, por que potencializar as dificuldades e 

enfrentar uma forte disputa com outras instituições para obter uma nota maior se é 

possível sustentar confortavelmente as condições que lhe vão conferir uma nota 5? 

Se os objetivos formulados no projeto político-pedagógico-institucional forem 

atingidos, isso vai facilitar a existência do programa. Ele, nesse contexto, está 

cumprindo o seu papel enquanto espaço para reflexão sobre as questões 

educacionais, produção do conhecimento, solução de problemas que estão na sua 

área de atuação, qualificação profissional, formação de novos pesquisadores e 

incremento teórico da área de Educação. 

Indagados sobre se identificavam algum tipo de contradição, conflito ou tensão 

entre as interpretações expressas pelo coordenador do programa ou por colegas 

credenciados e as expressas nos textos das políticas pelos avaliadores e pela 

CAPES, no que se refere aos critérios de produtividade, os professores da esfera 

pública federal não demonstraram uma posição unânime quanto a isso. Ofereceram 

uma variedade de posições, acompanhadas de críticas que merecem atenção. 

Figura 16 – Nuvem de palavras sobre a identificação de problemas de comunicação a respeito  
dos critérios de produção bibliográfica entre coordenador e docentes da esfera pública 

 

 

Houve distribuição quase equânime quanto à percepção de problemas de 

comunicação entre coordenadores e docentes credenciados na esfera pública.   

Não tenho percebido a comunicação linear entre a CAPES e os 

programas. Essa é uma das dificuldades que eu tenho até levantado 

e comentado publicamente. Até que ponto as nossas discussões, 

que discordam dos critérios estabelecidos pela CAPES, chegam lá. 

Nós não temos a clareza se o que refletimos ou comentamos 

coletivamente está sendo, de fato, levado à CAPES e se a CAPES, 

ao receber isso, considera e, portanto, chega a modificar os critérios 
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estabelecidos. Eu gostaria de ter mais clareza sobre esse processo 

de comunicação (Professor 1F). 

Conflitos e tensões sempre existem mas ao mesmo tempo pondero 

que um programa de pós-graduação cresce, na medida em que seus 

componentes façam pesquisas e contribuam significativamente para 

a produção do conhecimento em educação, esse é o nosso grande 

desafio (Professor 2F). 

Eu acho que nesse momento, não. A gente já teve mais isso. Eu acho 

que agora já está todo mundo de acordo com o sistema (Professor 3F). 

Penso que sim. Os critérios têm uma lógica excludente. Por exemplo, 

você tem três conceitos MB e um conceito B, e o que vale é o 

conceito B porque na verdade, você só vai ficar no Top se tiver todos 

os MB. É igual aos editais de 150 mil. Se tiver 120 mil recomendado, 

não leva. É uma lógica já feita pra excluir. É a lógica pensada na 

exclusão. Qualquer coisa é pensada pra exclusão e o avaliador sabe 

disso. Eu não acredito que tenha neutralidade nisso (Professor 4F). 

Os critérios exigidos são contraditórios. Não dão valor ao processo. 

Só se dá valor ao produto. Isso já uma contradição (Professor 5F). 

Na variedade de respostas obtidas desses professores, destacam-se 

problemas de comunicação entre a CAPES e os programas, no sentido de que não se 

observa um canal aberto e democrático para se adequar as exigências do processo 

de avaliação às possibilidades dos programas. Implicitamente o professor 2F fornece 

a ideia de que há conflitos e tensões no âmbito dos programas e que isso não dificulta 

a produção do conhecimento.  De maneira mais enfática, o professor 4F acredita que 

os critérios da produção bibliográfica do processo de avaliação têm conotação 

excludente. O que poderia ter um caráter de valorização, tem o propósito de eliminar 

quem não contempla os critérios. Seja o programa ou o docente credenciado.  

Isso pode ser ilustrado pelas “orientações para a atribuição de nota”, que 

constam do Regulamento da Avaliação Quadrienal estabelecido pela Portaria nº 59, 

de 21 de março de 2017, da CAPES. Na alínea “e” dessas orientações está descrito 

que para receber a nota 7 o programa precisa obter “conceito ‘Muito Bom’ em todos 

os itens de todos os quesitos da ficha de avaliação”. Isso quer dizer que o conceito B 

recebido em cada item que compõe os quesitos da avaliação vai excluindo os 

programas da competição e afastando-os da disputa pela nota 7. 

Essa discussão, evidenciando as contradições e as tensões que podem ser 

desencadeadas pelo descompasso entre os critérios de produtividade e a realidade do 
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trabalho docente na pós-graduação, já teve seu momento destacado. Provavelmente 

por não ter logrado os resultados pretendidos, pelo menos, com a adequação de 

certas exigências às especificidades das áreas, os ânimos foram abrandando. 

Atualmente percebe-se uma situação de naturalização ao se considerar 

determinações de cima para baixo e que precisam ser cumpridas sob a falsa intenção 

de ser “o melhor para a pesquisa e para a pós-graduação brasileiras”. 

Tanto é assim que já concordamos com a reserva de vagas para programas 

com a nota 7, outras tantas vagas para a nota 6. Pelo visto, os integrantes das 

comissões de avaliação sabem disso. Ao atribuírem um conceito B a um quesito, na 

avaliação dos programas de pós-graduação que buscam a nota 7, por exemplo, já 

tiraram-lhes a chance de disputá-la. 

Contradições não faltam. A intenção prevista no Plano Nacional de Pós-

Graduação (2011-2020) de direcionar atenção à educação básica passa pela 

qualificação dos seus professores. Mas, carece de ser revista desde a sua base, 

principalmente com uma política salarial que valorize o profissional com mestrado e 

doutorado a continuar na escola. Isso poderia mudar a realidade educacional nesse 

nível e a qualidade de seus resultados. 

Tudo indica que estejam ocorrendo defesas de teses e dissertações que 

tenham maior preocupação com o prazo a ser cumprido ao invés de contemplar a 

sua contribuição acadêmica no nível da pós-graduação, porque o programa pode ser 

prejudicado caso as teses ou dissertações não fiquem prontas em 48 ou 24 meses 

ou haja a necessidade de serem reformuladas ou até mesmo reprovadas. 

Também pode ser percebida a pouca valorização atribuída à produção de textos 

acadêmicos relacionados ao ensino. O ensino é fundamental porque também é a 

base da formação, além de retroalimentar a pesquisa.  

O professor 5F oferece um conjunto de contradições e de tensões no contexto 

dos programas de pós-graduação, da CAPES e do CNPq. 

Os pós-graduandos são avaliados pelo texto final, Mas, nas Ciências 
Humanas e na Educação, tem-se condições de avaliar o processo. 
No entanto a CAPES não avalia os processos. Ela só avalia o 
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produto. Muitas vezes esse produto e esse resultado são fake. Quem 
tem conhecimento profundo consegue identificar texto fake, conhece 
pesquisa fake. Essas pesquisas e produtos são considerados 
pseudociência e são mais valorizados porque têm uma aparência 
acadêmica. Cumprem as normas da redação científica. Parece que 
para a CAPES o que mais vale são as normas científicas. O CNPq é 
pior, pois só valoriza as Ciências Positivistas, Ciências Duras. A 
gente não consegue verba (Professor 5F). 

De acordo com a prática de pesquisa desse professor, já teve alguns pedidos 

no CNPq aprovados por mérito, porém não contemplados na faixa de verba 

solicitada. Indagou-se sobre o tipo de perversão que pode estar ocorrendo nesse 

órgão. Afirmou também que na Faperj há comportamento corporativista na 

distribuição de verbas para projetos de pesquisa. Esse professor forneceu o 

entendimento de que na CAPES também há política de favorecimento de grupos 

que integram os formuladores de suas políticas. 

Diante desse aparente desabafo, evidencia-se a insatisfação de um docente 

credenciado na pós-graduação, que se vê frente a tantas exigências com relação à 

sua produtividade e ao mesmo tempo enfrenta outras tantas dificuldades de cumpri-

las. Isso demonstra uma realidade desfavorável configurada pela insuficiente 

condição das agências de fomento à pesquisa em apoiar os pesquisadores em seus 

projetos e a falta de necessária transparência para justificar a impossibilidade de 

apoiar financeiramente determinados pesquisadores, grupos ou áreas do 

conhecimento. Logo, mais contradições no que se refere às exigências de 

produtividade cobradas com rigor e a ausência de contrapartida por meio de 

condições favoráveis ao seu cumprimento. 

Os professores da esfera privada percebem contradições, conflitos e tensões, 

na prática, com relação aos critérios de produtividade por parte de seus pares do 

programa e na informação dos dados lançados na Plataforma sucupira.  
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Figura 17 – Nuvem de palavras sobre a identificação de problemas de comunicação a respeito  

dos critérios de produção bibliográfica entre coordenador e docentes da esfera privada 

 

Não estou familiarizada aos critérios. Ainda não observei, aqui, 
contradição, conflito ou tensão com relação a isso. Eles passam 
informações com relação ao coleta. O que a gente tem aqui é um 
movimento de passar as informações para o coordenador de linha 
que condensa e retorna para o coordenador do programa lançar na 
Plataforma Sucupira. A tensão é na recolha e inserção dos dados. 
No ano passado houve problemas técnicos na inserção desses 
dados na plataforma, não é coisa simples, informações conflituosas 
na inserção (Professor 1P).  
 
Eu acho que sim. Há uma insatisfação desse litígio da pontuação, 
coisas relevantes como a docência e a orientação. Eu acho que eles 
têm isso também e é uma contradição com os critérios vigentes, mas 
a gente se submete. [...] Com relação ao Qualis. Eu estou com 
quatro B1 e dois A2 [artigos publicados]. Mas, aquele A2 caiu pra B2 
e eu não tenho um direito adquirido. Isso gera muita insegurança. E a 
gente vai chegar nessa pressão. Ainda tem a questão de retemperar 
artigos e uma certa perda de qualidade com essa preocupação de ter 
que publicar a qualquer custo ou mexer naquele artigo com uma 
coisa meio fraquinha. E já vi, inclusive, de grandes nomes da 
educação brasileira (Professor 2P). 
 
Pelo menos o último trienal que foi o que eu acompanhei um pouco a 
formulação do relatório a gente teve alguma impressão de 
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discrepância entre o que nós avaliamos da nossa própria produção e 
o que a CAPES estava avaliando. Isso levou a uma das colegas a 
elaborar uma planilha, na qual a gente quantificava a produção, 
avaliando conforme os pontos indicados pela CAPES. A gente tem 
um controle interno justamente porque houve esse elemento de 
discrepância (Professor 3P). 
 
Eu não vejo contradição. Eu vejo lacunas e pontos que são gargalos 
que as pessoas estão tentando pensar como é que a gente vai 
resolver isto, como é que a gente vai fazer aquilo. Por exemplo, essa 
ideia de não usar mais qualis e usar fator de impacto. O que eu sei é 
que tem muito conflito entre as representações de área. Porque a 
área da Educação tem uma forma de pensar diferente de outras 
áreas (Professor 4P).  
 
Com relação aos critérios de produtividade eu vejo os colegas 
reclamando que você manda o artigo pra uma área que pode ser B e 
depois cair e até sumir da relação das revistas. E tem uma questão 
também que toda revista que nós publicamos tem que ser avaliada. 
Eu tenho uma publicação, que até agora não tem avaliação. Uma 
publicação fora do país. Eu publiquei em 2015. Uma revista que é 
publicada pela Universidade de Roma. Pensei que tinha boa 
avaliação porque eu vi que tem pessoas da área que são renomadas 
também publicando nessa revista (Professor 5P).  

Dessas falas pôde-se apurar que os conflitos e tensões observadas se dão na 

inserção dos dados na Plataforma Sucupira por conta das imprecisões do sistema. 

As contradições podem ser identificadas pelo litígio na pontuação das atividades que 

compõem a produtividade docente, por exemplo, entre a produção bibliográfica, 

participação em eventos científicos, docência e orientação. Também há 

discrepâncias entre a produção informada na Plataforma Sucupira e a produção 

julgada pela comissão de avaliação da CAPES. Outra situação conflituosa é a 

exigência por publicação internacional, considerando-se que diante das dificuldades 

de cumpri-la, ao se deparar com a possibilidade de publicação, tem-se que antes 

saber se a revista está cadastrada no Sistema Qualis da CAPES, senão corre-se o 

risco de não ser pontuada e de se “desperdiçar” o artigo. Há muitas revistas 

internacionais ainda não cadastradas no Sistema Qualis. 

Essas contradições, conflitos e tensões contribuem com a alteração do estado 

emocional dos professores, que além de ter de cumprir os critérios de produtividade, 

têm preocupações adicionais quanto (a) a selecionar os periódicos qualificados nos 

quais têm chances de publicar, (b) a verificar na relação da classificação de periódicos 

do sistema Qualis se as revistas internacionais cujas linhas editoriais têm possibilidade 



285 

 

de publicar estão cadastradas e (c) ao risco de “desperdiçarem” suas publicações por 

ocasião das reclassificações dos periódicos que ocorrem durante o processo, agora, 

quadrienal de avaliação da produtividade docente e dos programas de pós-graduação. 

Dessa realidade, surgiu a necessidade de revelar se esses docentes 

credenciados possuem dificuldades em lidar com os critérios de produtividade na 

sua prática profissional. 

Figura 18 – Nuvem de palavra sobre dificuldades em lidar com os critérios de produtividade                                
na prática profissional segundo os professores da esfera pública 

 

Segundo os professores da esfera pública federal: 

Tenho sim. Gostaria que o que venho a produzir, e que é publicado, 

onde quer que seja, seja avaliado pelo conteúdo e não pelo veículo em 

que for publicado. Dessa forma que eu também possa contribuir com a 

ascensão das revistas que eu queira publicar (Professor 1F).  

Talvez a questão das numerosas atividades que o professor da pós-

graduação tem que cumprir, é quase como se ele tivesse que 

participar de duas instituições. Conciliar tudo isso é uma dificuldade. 

Apesar que considero importantíssimo que ele continue participando 

das questões relacionadas à graduação, como a discussão da 

reforma curricular do curso (Professor 2F).  

Eu tenho muita dificuldade. Primeiro, que a gente trabalha com uma 

perspectiva de pesquisa no que vem se constituindo como um campo, 

no Brasil, que é de pesquisa com o cotidiano. A gente tem discursos, 

processos, desenvolvimento metodológico e forma de trabalho que não 

cabe nos critérios A1, A2. Então, eu tenho uma dificuldade grande de 

publicar aquilo que a minha pesquisa vai produzindo. Querer produto 

das minhas pesquisas é um problema porque o seu retorno precisa de 

um diálogo com o campo da educação, com os professores das séries 

iniciais, fundamental, formação de professores e que não são questões 

muito acadêmicas. Elas podem ser transformadas (Professor 3F).  
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Não, porque a gente vai desenvolvendo estratégias e astúcias. Num 

ano me dedico aos artigos e no outro aos congressos. Vou fazendo 

assim pra não enlouquecer. É o que eu chamo de produção mínima. 

Então, dá pra gente administrar isso sem muita loucura (Professor 4F). 

Sim. Tenho sim. Por exemplo, vou publicar um livro agora, junto com 

o professor “X” [nome omitido]. Vou ter que fazer serviço de 

secretário. Eu perco muito tempo de trabalho para cumprir esses 

critérios da editora. Revisão ortográfica, separar imagens em outro 

arquivo. Fazer a digitalização de acordo com o número de pixels 

[partículas que formam a imagem digital] que precisa ter, dentre 

outros. Uma série de atividades que um secretário faria com 

tranquilidade. Nós não temos servidor pra fazer isso numa 

universidade pública. (Professor 5F). 

Como apurado, as dificuldades reveladas pelos professores se situam nas 

condições pessoais e institucionais. Desde o acúmulo de atividades das quais 

precisam dar conta na sua rotina até a necessidade de apoio relacionada aos 

procedimentos burocráticos que poderiam ser realizados por um servidor 

administrativo, atrelados aos desdobramentos das atividades de pesquisa, como a 

elaboração de planilhas de prestação de contas e o preenchimento de relatórios.  

Outras dificuldades também têm relação direta com a atividade de pesquisa e 

sua publicação. Seja pela pertinência da avaliação com foco na qualidade do 

conteúdo do texto publicado e não na classificação da revista, a natureza do campo 

da pesquisa que leva algum tempo para a sua maturação, impedida de produzir 

resultados imediatos para cumprir a exigência por publicações. Além disso, 

registrou-se, novamente, que ao exigir-se a publicação num conjunto de revistas 

bem classificadas pelo Sistema Qualis, isso inibe a iniciativa do pesquisador para 

publicar um texto de qualidade numa revista com menor classificação, podendo 

contribuir com o seu nome para a progressão do periódico que decidir apoiar. 

Evidenciou-se uma realidade que merece ser divulgada quanto a 

determinados pesquisadores que quando alcançam um ponto alto de ascensão não 

se importam mais com o veículo de publicação. Já não se importam mais com 

critério algum. Aceitam convites para publicar, se lhes agrada a demanda. Mas, se o 

programa acaba sendo penalizado porque não publicaram em periódico bem 

avaliado pelo Sistema Qualis, isso se reveste num problema sério para o programa.  
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Outra dificuldade apontada é a de transformar os dados e a elaboração de 

certos resultados de pesquisa nos modelos exigidos pelos periódicos classificados 

entre A1 e B2. Nenhum modelo pode ser tão fechado que impeça a publicação de 

textos com qualidade e com importância para a área do conhecimento pertinente. 

Por exemplo, com a narrativa, a construção da pesquisa é partilhada. Um projeto 

elaborado em parceria com uma escola pública, situação em que é a escola que 

procura o pesquisador da universidade, há assembleias na escola, o texto sofre 

várias alterações porque é construído por várias mãos, até ser finalizado no formato 

acadêmico. Essas pessoas são, efetivamente, coautoras da pesquisa. Não são 

sujeitos informantes da pesquisa, são sujeitos na construção da pesquisa. Como é 

que fica a divulgação dos nomes desses participantes como coautores? Não terão 

seus nomes divulgados?  Somente o pesquisador da universidade assinará o texto? 

Mais uma dificuldade, de acordo com o professor 5F, é com relação à obtenção 

de verba pública para a realização de pesquisas na área de Ciências Humanas. 

Indaga se há interesse maior do que o desenvolvimento da ciência voltado para o 

desenvolvimento social. Esse professor acredita que os principais valores nesse 

contexto são o desenvolvimento social e coletivo, da saúde e da educação coletiva. E 

isso, para ele, tem de ser público. Às vezes tem-se uma estrutura, mas não se tem as 

condições para que essa estrutura funcione. Então, essa estrutura é repassada para o 

setor privado que vai lucrar em cima de uma estrutura pública. Na área de humanas 

não se faz ciência com verba privada. “O desenvolvimento das ciências sociais, das 

ciências humanas, das ciências da saúde, não pode estar vinculado a lucro. Tem que 

estar vinculado ao interesse comum” (Professor 5F). 

Na esfera privada os professores registraram dificuldades em lidar com os 

critérios de produtividade, e, também, teceram críticas em relação a determinadas 

situações consequentes do cumprimento desses critérios. A demora das respostas 

das submissões dos artigos foi uma crítica apurada. 

 

 



288 

 

Figura 19 – Nuvem de palavra sobre dificuldades em lidar com os critérios de produtividade                                
na prática profissional segundo os professores da esfera privada 

 

Tenho dificuldades sim quanto à demora no resultado da submissão. Os 

dados até caducam porque espera-se um ano e meio ou mais e ainda 

corre-se o risco de se deparar com a resposta negativa. Eles 

[CAPES/programas] exigem que a gente publique nas revistas, mas as 

revistas não estão preparadas para a lógica da produtividade. Está 

havendo aí um descompasso. Elas não têm uma equipe só dedicada à 

avaliação dos artigos submetidos. Não sei as outras, mas, aqui a gente 

tem poucas pessoas [O programa tem uma revista B2] (Professor 1P).  

Eu acho que já tive mais dificuldades. Talvez eu tenha aprendido mais 

como lidar com isso. Antes eu não assinava com orientandos até me 

convencer que no processo de orientação você discute, reescreve 

parágrafos, então hoje eu não tenho a menor dúvida de que tenho 

uma coautoria. A gente tem uma dificuldade também dos contatos 

com revistas, essas revistas mais bem pontuadas. Eu acho que tem 

uma coisa perversa aí. Boas relações com os contatos dessas revistas 

facilitam alguns professores a publicarem (Professor 2P).  

No início eu tive dificuldades porque vinha de um programa de 

Filosofia. Mas fui me apropriando do jeito que isso funcionava na 

Educação. Gerou uma tensão, principalmente no primeiro ano. 

Porque quando você submete os textos, você não sabe o que vem 

do lado de lá. Então, por exemplo, eu tinha submetido um texto, logo 

que entrei, pra Currículo sem Fronteira, que eles aprovaram agora 

em agosto. Enfim, já estou adequado (Professor 3P). 

Tenho dificuldades pelo excesso de tarefas. Se você botar tudo na 

balança, você vai chegar à conclusão de que nós temos quatro 

empregos em um. Porque nós fazemos tarefas administrativas, 
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pesquisa, orientação, ensino e consultoria. Tem um monte de trabalho 

que a gente faz, que eles são embutidos nesses critérios de 

produtividade, mas eles não têm importância. Eles entram mais naquela 

coisa impressionista qualitativa e não são remunerados (Professor 4P). 

Tenho sim. Me sinto muito amarrada, muito presa. E isso pra mim 
cerceia muito. A necessidade de publicar me trava na hora de 
escrever. A gente está sempre com coisas pendentes. Publicar é 
uma obrigação, que poderia ser um prazer (Professor 5P). 

A demora da resposta da submissão acaba por tornar os dados do artigo 

obsoletos. Há casos de mais de dois anos sem a resposta da submissão pelos 

avaliadores e comitês editoriais dos periódicos. Considerando que esses professores que 

submetem seus produtos são também pareceristas de revistas, uma crítica é que 

realizam um tipo de trabalho que não é remunerado. Não há uma profissionalização e 

uma valorização dessa atividade. A CAPES cobra mas não valoriza. Isso não conta ponto 

na avaliação. O excesso de atividades desenvolvidas pelos docentes credenciados não 

lhes deixa outra alternativa senão trabalhar nos finais de semana e nas madrugadas em 

horários que deveriam ser de descanso e de lazer. Por conta disso também acabam 

demorando para darem as respostas das submissões. 

Percebe-se, nesse caso, que ao mesmo tempo que como autor esperam por 

uma resposta rápida, como avaliador entendem que são muitos pareceres para 

darem conta todo mês. Apurou-se que são, pelo menos, três pareceres todo mês. 

Essa realidade retrata um docente que está atuando como parecerista em duas 

revistas. Além de pareceres para as agências de fomento, como o CNPq. Uma 

métrica que talvez fosse interessante fazer. 

O corporativismo surge, novamente, como uma forma de favorecer autores 

próximos de integrantes dos conselhos editoriais e editores de certas revistas e se 

constituindo como dificuldade de outros autores para publicar, principalmente 

naqueles periódicos com altas demandas por motivo de sua classificação. 

O excesso de atividades docentes se constitui em outra dificuldade para lidar 

com os critérios de produção bibliográfica. A falta de tempo e a pressão por 

publicação acaba desencadeando-se em situações individuais de obstrução do 

processo de elaboração dos artigos para publicação, inibindo o processo. 



290 

 

Outra crítica é ter a preocupação de produzir para responder ao critério de 

avaliação. Essa não é a melhor forma de produção de conhecimento. Não se produz 

conhecimento porque tem-se que publicar. O conhecimento é produzido porque ao 

se investigar uma área, os resultados da pesquisa vão se desdobrar em diferentes 

análises e abordagens do tema que se está investigando. Então, isso pode gerar 

alguns artigos. Mas deveria ser o resultado natural de um processo investigativo e 

não consequência de um processo de avaliação. 

Mas quando é em função de uma resposta a um critério externo de avaliação, 

segundo o professor 3P, isso gera um embotamento da produção do conhecimento e 

pode estimular a repetição continuada do tema. Torna-se publicação reiterativa. É 

pesquisar a mesma coisa e falar sobre a mesma coisa. Então, que novo conhecimento 

foi gerado e que discussão foi arejada?  Como é que foi absorvido o impacto das 

críticas que sofreu? Se esse processo autocrítico de absorção de crítica não é feito, que 

ciência se está produzindo? 

Os coordenadores também foram indagados se conseguiam identificar 

dificuldades na maneira dos professores lidarem com os critérios de produtividade 

na sua prática profissional e como vêm sendo avaliados. Esses respondentes são de 

opinião que os professores reclamam dos critérios mas os cumprem e com maior 

participação seria possível redimensiona-los. 

Figura 20- Nuvem de palavras sobre a percepção dos coordenadores de como os professores  
estão sendo avaliados e como lidam com os critérios de produção bibliográfica 
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Eu não posso falar pelos programas como um todo, mas o que a 

gente escuta e que se tenta combater na área, é o efeito perverso 

dessa pressão que faz algumas pessoas publicarem o mesmo 

trabalho várias vezes, multiplicando e fatiando a pesquisa. Faz a tal 

pesquisa salame. Tem várias coisas aí que ocorrem e que têm sido 

combatidas. Eu acho que o produtivismo tem gerado muito efeito 

perverso. Não acho que todos os pesquisadores se submetam ou 

devam se submeter. Mas, as  vezes, as pessoas têm que sobreviver 

também.  Às vezes você lê o mesmo trabalho com títulos diferentes 

em periódicos diferentes (Coordenador 1).  

Lida com reclamação total. Eu acho que o critério não é adequado 

porque usa o Sistema Qualis. E o qualis livros é uma incógnita. O 

melhor seria usar fator de influência ou fator de impacto. Seria muito 

melhor (Coordenador 2). 

Momentaneamente os critérios estão adequados porque é fruto de 

um debate no qual as pessoas participaram ou não quiseram 

participar. A inadequação vai ser vencida se houver participação dos 

antigos tendo a consciência de que é um outro momento. Os 

professores lidam fazendo adaptações (Coordenador 3).  

Não sei se os critérios são adequados. Eles cumprem a função deles, 

enfim, tem que haver critérios.  A questão mais séria está nas nossas 

condições de trabalho. Temos que realizar muitas tarefas que muitos 

escapam e fica essa coisa desigual. Condições desiguais de trabalho. 

Não contamos com um corpo, sobretudo, de funcionários, em 

quantidade e qualificação suficientes pra dar conta de um conjunto de 

tarefas que recaem sobre os professores. Alguns professores partem 

para o cinismo. Simplesmente se ausentam das reuniões e não 

assumem nenhuma outra tarefa que não seja as suas estritas. Querem 

desaparecer com o coletivo e se concentram numa perspectiva ultra 

individualista. Se fazem até de vítimas para “lavarem as mãos”, não se 

envolverem e garantir a sua produção. A grande maioria faz isso. 

Garantir a sua produção e dane-se o trabalho e o projeto coletivo do 

programa. E eu entendo que isso resulta, em grande parte, da falta de 

infraestrutura para o trabalho coletivo. O nível de profissionalização, que 

é exigido de nós, também exigiria condições melhores de trabalho. Os 

professores apenas lidam, eu acho. Reclamam, mas eles tratam de 

produzir, cumprindo os critérios (Coordenador 4). 

O coordenador 1, reportando-se a respeito das condições as quais os 

professores credenciados vêm sendo avaliados, reforça a existência da pressão, já 

bastante conhecida exercida sobre os docentes, visando a publicação. E que lidando 

com isso, deixa-nos entender que certos professores, para traçar rotas de fuga dessa 

situação, acabam por driblar as exigências por produção bibliográfica “fatiando” suas 

pesquisas para que rendam artigos o máximo possível, reeditando o mesmo artigo em 



292 

 

outras revistas e, assim, criando situações de se livrarem das exigências por 

publicações. Essas artimanhas são tidas como estratégias de “sobrevivência”. 

Um clima de reclamações entre os professores é a visão que o coordenador 2 nos 

passou. Esse critério de classificação do Sistema Qualis traz dificuldades adicionais para a 

publicação. Acreditamos que as atualizações confusas e atrasadas do sistema deixam os 

pesquisadores ainda mais inseguros a respeito de terem conseguido publicar num periódico 

que pontua. Esse coordenador chega a afirmar que esses critérios não são adequados. 

O coordenador 3 é de opinião que os critérios são inadequados apesar de, 

ainda, estar sendo admitido por conta de ter surgido por meio de debate com a 

participação, mesmo que não representativa, da comunidade acadêmica. De forma 

indireta, pode-se entender que não houve uma participação satisfatória dos 

professores, pelo seu desinteresse ou, a julgamento menor, pela ausência dos 

diretamente envolvidos na arena dos debates. Pode-se também interpretar que há 

possibilidade de mudança dessa situação, bastando, para isso, a mobilização dos 

pesquisadores para enfrentá-la e a apresentação de propostas convincentes para 

redimensioná-la com critérios mais adequados. 

As adaptações referidas por esse coordenador podem ser entendidas como 

aquelas que dão conta de estratégias utilizadas pelos pesquisadores para continuarem 

cumprindo os critérios de publicação de forma mais suportável. Por exemplo, por meio 

de pesquisas e publicações conjuntas, publicações com orientandos, elaboração de 

livros com material de grupos de pesquisa, fatiando pesquisas, republicando o mesmo 

artigo em outra revista, desobrigando-se de ministrar aulas na graduação e fazendo 

revezamento nos quatro anos do processo de avaliação, dedicando-se a publicar num 

ano e no outro ano apenas participando de eventos científicos. 

Por cumprirem a sua função, os critérios foram considera adequados pelo 

coordenador 4, até mesmo porque são necessários para haver a avaliação. Para esse 

coordenador os pesquisadores lidam com esses critérios numa realidade desigual de 

trabalho considerando-se que nem todos os professores aceitam realizar tarefas 

pertinentes ao funcionamento administrativo do programa como a participação em 

comissões de análise de documentos, elaboração de editais diversos, e que, diante 

disso, sobrecarregam os demais professores. Parece uma forma de ao se isentar de 
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trabalho extra, o professor garante o tempo destinado às suas produções. Demonstram, 

assim, uma falta de comprometimento com o projeto coletivo do programa. 

Os professores lidam numa realidade desfavorável com relação ao 

insuficiente apoio administrativo para escoar as atividades burocráticas que 

envolvem os seu compromissos relacionados à pesquisa, desde a elaboração dos 

relatórios exigidos pelos órgãos de fomento à pesquisa, como também a burocracia 

que se desdobra de suas atividades docentes no programa. As exigências as quais 

têm de cumprir também carece de melhores condições de trabalho. 

Como mais um desdobramento dos critérios de produção bibliográfica, 

buscamos apurar, considerando as relações de poder que se estabelecem no 

ambiente profissional entre coordenadores e docentes e entre os docentes, se é 

possível perceber formas de opressão, mecanismos de pressão e silenciamentos no 

contexto da prática profissional na pós-graduação. 

De acordo com as respostas dos professores da esfera pública federal, apesar de não 

ter sido uma posição unânime, são percebidos, sim, mecanismos de pressão para a 

publicação visando melhor conceito do programa diante das avaliações periódicas da CAPES. 

Figura 21 – Nuvem de palavras sobre mecanismos de pressão percebidos com relação a 

coordenadores ou colegas com foco na produtividade segundo os professores da esfera pública 
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Não, não me parece. Não vejo pressão ou cobrança. É claro que 

todo coordenador é obrigado a dizer: olha, existem esses critérios. 

Por favor, mandem a produção e tal. O que eu vejo, isso sim, me 

incomoda muito, é que um colega que passa a ser coordenador se 

considere superior. Eu acho isso de uma infelicidade, de uma 

pobreza, de uma infantilidade que não tem tamanho. E não é só em 

relação aos professores, é também em relação aos estudantes, 

doutorandos e mestrandos (Professor 1F). 

Em toda a instituição existem relações de poder explícitas e não 
explícitas, sendo que muitas vezes as não explícitas têm até mais força. 
Não sinto isso especificamente nos coordenadores de modo geral, mas 
não é uma exclusividade dos programas de pós-graduação. O 
importante é que haja espaço para que questões importantes possam 
ser colocadas e discutidas. Não é fácil, são muitas cabeças pensantes e 
argumentativas, mas também pode ser um bom exercício democrático. 
As tensões estão também presentes e temos que aprender a conviver 
com elas e tirar algum proveito disso, a outra opção seria uma 
imobilidade que não traz nada de bom (Professor 2F).  

Na minha experiência pessoal, eu não me sinto pressionada pelo 
programa, pelo coordenador ou pelos meus colegas. Eu me sinto 
pressionada pelo sistema. Porque veja. Se eu estou no programa, eu 
preciso dar a minha contribuição para que esse programa se localize 
nesse sistema. Porque isso tem uma série de desdobramentos para 
o próprio programa. E isso tem um retorno, uma repercussão muito 
forte no programa. Agora, eu vejo grupos, contextos, espaços, em 
que essa pressão é explícita (Professor 3F).  

Há sim. Depois de uma tese defendida, por exemplo, há professores no 
programa que criticam o trabalho defendido, dizendo até que não 
reconhecem como uma tese. Isso é uma forma de pressão. (Professor4F) 

Eu creio que eles existam, sim. Pra mim, eu acho que meu superego 
já internalizou fortemente esse critério de produtividade porque eu 
sou cria disso. Eu nasci nesse contexto. Eu acho que isso é muito 
pior para os professores mais velhos porque eu acho que eles são 
massacrados com isso. Não têm muito essa cultura de produtividade. 
Não é de produção, é de produtividade (Professor 5F). 

Nestas respostas houve variadas posições com relação ao propósito da 

pergunta que foi apurar se é possível considerar um ambiente de pressão por 

publicação submetendo os docentes na pós-graduação. O foco que se pretendeu 

imprimir na pergunta parece não ter sido muito bem compreendido pelos 

entrevistados ou, realmente, o comportamento por parte do coordenador do 

programa em informar, nas reuniões de colegiado, que o programa precisa ter 

contemplados os critérios de produtividade ou por lembrar aos docentes que é 
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importante publicar em certos veículos e que dediquem atenção aos prazos de 

submissão não esteja sendo encarado como cobrança por produtividade. 

Por outro lado, as respostas dos professores 3P e 5P permitem interpretar 

que essa pressão é percebida por eles em certos contextos e situações ou que o 

cumprimento dos critérios de publicação já esteja tão internalizado que não são mais 

percebidos como exigências que tragam algum desconforto. Ou, ainda, que o “ter 

que publicar” ou que a baixa produtividade é uma condenação mais do sistema de 

avaliação da CAPES do que do programa de pós-graduação e, por isso, sentem-se 

pressionados pela CAPES e não pelo programa. 

A pressão por produtividade se manifesta e é percebida no contexto da pós-

graduação. Seja explícita pela cobrança ou estímulo por parte de colegas da mesma linha 

de pesquisa, pelo coordenador do programa ou pela competitividade que se estabelece 

entre os demais colegas do programa, mesmo que seja pelo alerta: “Vê se não perde o 

prazo, hein”. Ou seja não explícita por meio do grau de consciência e de comprometimento 

do docente com a avaliação do programa ou por intermédio da conveniência configurada 

pela manutenção do seu credenciamento e da sua própria avaliação. 

Há uma realidade não revelada oficialmente, mas que é possível ser admitida. 

Quem, com a intenção de participar de um evento importante na área de 

conhecimento na qual realiza pesquisa, não atravessou madrugadas ou priorizou o 

seu tempo adiando outros compromissos para finalizar algum texto com o forte 

propósito de submetê-lo até a data de encerramento do prazo de submissão? 

Alguém poderia dizer tratar-se de problemas com a organização ou priorização do 

tempo, por exemplo, por parte desse professor. Mas, imagine-se um docente, com 

suas regulares atribuições no programa de pós-graduação, orientando quatro ou 

cinco doutorandos e três ou quatro mestrandos, e dentre esses ainda tendo um 

doutorando e um mestrando com prazos improrrogáveis para a defesa, num 

determinado semestre letivo, tendo que ler e devolver textos para eles e, ao mesmo 

tempo, precisando publicar para manter-se com a sua “produção em dia”. Teria outra 

forma de preparar um texto para não perder o prazo de sua submissão? Está ou não 

está num contexto de pressão interna ou externa para publicar?  
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Na esfera privada houve unanimidade quanto à existência de mecanismos de 

pressão para que sejam contemplados os critérios de produção bibliográfica. Por 

suas características de contratação e de controle do trabalho docente, já era de se 

esperar que as respostas dos professores confirmassem essa expectativa. 

Figura 22 – Nuvem de palavras sobre mecanismos de pressão percebidos com relação a 

coordenadores ou colegas com foco na produtividade segundo os professores da esfera privada 

 

Sim, eu percebo. Diz respeito ao âmbito que vai além da produtividade. 
Os professores que produzem mais são mais valorizados. 
Principalmente aqueles que têm mais relações internacionais, são bem 
mais valorizados. Por consequência, existe uma pressão mesmo que 
implícita. Existe pressão e silenciamento. Esse status é maior quando o 
professor passou por universidade pública ou fez o doutorado fora do 
país ou tem um pé na pública [ainda mantendo algum vínculo na 
pública]. Isso é o que pega mais que a produtividade (Professor 1P). 

 
Eu não percebo uma pressão mais individual. Mas eu acho que fica 

uma pressão coletiva do programa a nossa volta. Isso é fortíssimo. Às 

vezes quando sai uma planilha [publicações dos docentes], sai meio 

como um certo ranking. Fica pressão pra quem está ali abaixo. Sem 

dúvida. Não que seja uma pressão explícita, mas fica (Professor 2P).  

Olha, isso é uma coisa inerente ao sistema. E aí, eu acho que tanto aqui 

quanto em qualquer outro lugar, onde isso se torna algum critério de 

credenciamento, descredenciamento, há um mecanismo de pressão, sim. 

Do modelo de funcionamento do sistema. Independe de ter um círculo de 
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amizade formado, o coordenador do programa é cobrado pelo vice-reitor 

de pós-graduação, que é cobrado pelo reitor, que por sua vez é cobrado 

pela diretoria de ensino, que por sua vez é cobrada pelo presidente da 

instituição mantenedora, que por sua vez é cobrado pela assembleia de 

acionistas, é isso. Então, aqui você tem um chicote forte (Professor 3P). 

Isso é complicado, mas eu acho que sim. Essa pergunta em qualquer 

outro contexto, a resposta seria sempre sim. Isso depende muito de 

como o grupo está organizado, como é feita essa coordenação e 

com que tipo de gestão. O estilo pessoal do coordenador barra o de 

gestor. A maneira como se comportam os indivíduos forma uma 

dinâmica harmoniosa. Mas, admitir que as exigências vêm de cima 

pra baixo é uma forma de silenciamento. A gente fica imerso num 

mar de políticas. Politicagem. Como tudo o que envolve o humano. E 

é muito fácil perder a sua alma nesse contexto. É importante buscar 

formas de não perder a sua integridade (Professor 4P).  

Pressão acho que sempre tem. Isso é inevitável, porque só se fala nisso, 

infelizmente. Então, acho que pressão sempre tem. Opressão eu já acho 

muito forte. Eu acho que entre colegas pode acontecer muito. Eu não 

sinto pressão dos coordenadores e docentes. Eu sinto a cobrança 

necessária das políticas que foram estabelecidas. Mas não é uma coisa 

assim, pessoal. Acho que é uma coisa geral, cada um vai sentir conforme 

esteja na situação. O tempo inteiro essa cobrança é geral (Professor 5P). 

O que também acaba agudizando esse clima de pressão e até podendo ocorrer 

opressão, é, mais uma vez, a demora da resposta das submissões dos artigos. Diante 

da cobrança por publicações e preenchimento da Plataforma Sucupira, os docentes 

se deparam com a falta de informações por ainda não saberem quais periódicos 

aceitaram seus artigos. 

O bom resultado das publicações, por ter maior destaque na avaliação, pode 

produzir um tipo de balizamento que vai dar a ideia de qual docente é melhor que o 

outro, ignorando-se as demais atividades desenvolvidas na pós-graduação. E isso 

pode desencadear um sentimento de opressão. Essa concepção traduz-se na 

supervalorização da pesquisa e da publicação. É possível perceber o elitismo criado 

pela CAPES quanto à pesquisa e que os programas acabam por acatar por conta da 

sua avaliação periódica.  

Na pós-graduação é imprescindível que o docente também seja pesquisador. 

Do que se consegue extrair que para melhorar a condição de professor é preciso 
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desenvolver a capacidade de pesquisar. Os mestrandos e doutorandos em 

educação são, no geral, professores, mas são estimulados a serem pesquisadores. 

A sua atividade docente é desvalorizada. 

Pretendendo-se conhecer um pouco mais o contexto da prática no qual se 

estabelecem os critérios de produção bibliográfica como exigências e considerando as 

relações de poder e mecanismos de pressão entre coordenador e docentes e entre os 

docentes, buscamos evidenciar se há espaços de vivências democráticas e 

emancipatórias comungadas pelos docentes integrantes dos programas. 

Figura 23 – Nuvem de palavras sobre a percepção a respeito de espaços de vivências  
democráticas e emancipatórias segundo professores da esfera pública 

 

Segundo esses professores o ambiente é democrático apesar de ser 

observada uma mudança reduzindo-se as discussões e aprofundamento sobre os 

rumos da pós-graduação, impedindo, assim, essas vivências. 

Não. Eu temo que o nosso programa, devido às cobranças de 

produtividade, principalmente, o alinhamento à Plataforma Sucupira, 

pela pressão de atender às essas exigências esteja se sobrepondo ao 

clima de serenidade e de diálogo democrático, que nós deveríamos ter 

nas nossas reuniões de colegiado. De um tempo para cá, as nossas 

reuniões de colegiado se empobreceram enormemente. Só se trata de 

questões meramente administrativas, burocráticas e da correria para 

poder atender a esses critérios, de modo a não perder a pontuação. 

Faz um tempo enorme que nossas reuniões de colegiado não têm 
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mais um espaço de discussão, de debate, de aprofundamento, livre e 

democrático sobre os rumos da pós-graduação (Professor 1F). 

Acredito que sim, podem vir acompanhadas de tensão e acirramento de 

posições, mas acho que o programa tem avançado em muitas coisas, 

enquanto outras precisam de aprimoramento, como talvez o caso de uma 

verificação mais cuidadosa da produtividade do professor, com relação a 

uma maior flexibilidade na questão da produção de professores que tenham 

já um histórico de trabalho e participação no Programa (Professor 2F). 

Há, porque a gente não vive o tempo todo pensando na produtividade. A 

gente faz coisas que a gente quer fazer. Por exemplo, nós fazemos 

determinadas pesquisas, que nós sabemos que uma boa parte daquele 

trabalho não vai ser revertido nesse produto que entra no cálculo da 

produção acadêmica. Fazemos porque acreditamos naquele trabalho, 

porque achamos interessante, porque dá prazer, dá também um monte 

de perturbação. Ninguém fica circunscrito 24h por dia aos critérios de 

produtividade. A gente até esquece que esse troço existe (Professor 3F). 

Eu acho que tem sim. Com todos os conflitos e contradições inerentes, 

acho que há sim. Emancipatórias eu não sei, mas pelo menos, uma 

preocupação de afinar as relações mais democráticas na instituição, 

sim. Emancipação já eu diria que é muito forte. Eu vejo a Faculdade de 

Educação da UFF. Não vejo só o programa, uma tendência muito 

conservadora, mas eu acho uma tendência conservadora que tem uma 

preocupação em refinar essas práticas democráticas (Professor 4F). 

Sim, com certeza, existem sim. Existem pessoas, professores e o 

coordenador que está sempre socializando as informações que ele tem. 

Vejo também poucas, mas algumas estratégias de resistência que são 

individuais. Também emancipatória eu percebo que sim. A gente coloca as 

pessoas num valor acima do que o currículo ou a quantidade de texto que 

ela produziu. Damos chance para os recém formados participarem de 

bancas. Os recém doutores. É paradoxal. A gente cria os critérios de emancipação 

mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue muitas vezes escapar desses 

critérios tirânicos, pra poder conseguir algum tipo de reconhecimento ou 

notoriedade ou até mesmo veicular o nosso saber (Professor 5F). 

Percebeu-se haver algum espaço de vivências democráticas compartilhado 

entre os professores. A opinião sobre a necessidade de haver maior flexibilidade a 

respeito da produção de professores com mais tempo no programa foi levantada, muito 

provavelmente por não se ter, ainda, uma posição unânime entre os docentes 

credenciados do programa com relação a uma decisão tomada há algum tempo, de não 

ser exigido, com o mesmo rigor, o cumprimento dos critérios de produtividade pelos 

professores mais antigos, tendo em vista as suas efetivas e valorosas contribuições ao 

programa, durante todo o tempo de seu funcionamento, bem como para a área de 

Educação. Esses professores, apesar de ainda estarem publicando, não são cobrados 
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para publicarem. Isso parece não estar muito bem resolvido entre os docentes do 

programa e também reforça a desigualdade entre os professores antigos e novos. 

Como exemplo de vivências democráticas, no programa analisado da esfera 

pública federal, alguns professores desenvolvem projetos que têm poucas chances de 

produzir artigos que possam competir na acirrada arena das publicações pontuadas. 

Poder atenuar o desconforto desencadeado pelos critérios de produção bibliográfica por 

meio de pesquisas que promovam prazer e crenças de estar contribuindo 

significativamente com certas realidades educacionais, e, ainda, se libertando da pressão 

de ter produtos publicáveis como resultados dessas pesquisas, pode ser entendido como 

forma de vivência democrática. 

Outro exemplo de vivências democráticas está no fato de se romper com a 

tradição quanto à formação de bancas que, ao invés de somente constar de 

doutores experientes para compô-las, também são integradas por recém doutores 

como avaliadores.  

O contraponto dessas posições está na percepção de que nas reuniões 

recentes do colegiado do programa não está havendo mais espaços para “discussão, 

debate, aprofundamento, livre e democrático sobre os rumos da pós-graduação”. É 

uma percepção significativa, ao se considerar uma posição dentre quatro contrárias. 

Mas, de acordo com a nossa participação assídua nas reuniões do colegiado do 

Programa de Pós-graduação em Educação da UFF nos dois últimos anos de gestão 

do coordenador anterior e nos dois primeiros anos do atual coordenador, foi possível 

colher dados que levem a um entendimento que não refute a crítica, mas que possa 

justificar a condução “empobrecida e acelerada” das reuniões. 

A partir de 2013, a universidade passou por momentos conturbados 

decorrentes de paralisações e de movimentos grevistas por parte de funcionários 

administrativos e de docentes. Algumas situações podem ser evidenciadas quanto a 

isso. Por exemplo, o preenchimento da Plataforma Sucupira tomou muito tempo, 

pela ausência dos funcionários, e contou com a participação de alunos da 

graduação, mestrandos e doutorandos nesses últimos anos nos períodos de seu 

preenchimento, havendo uma sobrecarga administrativa para os coordenadores e 

vice-coordenadores. Houve um expressivo número de teses e dissertações de 
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brasileiros que realizaram seus mestrados e doutorados no exterior solicitando 

convalidação dos referidos títulos, o que comprometeu um número significativo de 

professores na composição de comissões avaliadoras. Houve também as necessárias 

deliberações provenientes do Curso de Doutorado em parceria com outro programa 

de pós-graduação brasileiro (Dinter) e dentre elas a definição da ida de professores 

para o respectivo estado ministrarem aulas na modalidade presencial. As análises, 

correções e aprovações de editais de ingresso nos cursos de mestrados e doutorados 

absorveram significativa margem de tempo das reuniões. 

De fato, nos últimos anos houve um esvaziamento das discussões 

acadêmicas ligadas à reestruturação do programa, dos rumos do programa frente à 

exigências da CAPES, diante de uma lógica administrativa-burocrática crescente. 

 Na esfera privada os professores confirmaram a existência de espaços de 

vivência democrática. Apesar de participarem dos debates nas reuniões de 

colegiado contribuindo com as tomadas de decisão do programa, a prática 

democrática é mais observada entre os pares das suas linhas de pesquisa e até 

com colegas de outras linhas. 

Figura 24 – Nuvem de palavras sobre a percepção a respeito de espaços de vivências  
democráticas e emancipatórias segundo professores da esfera privada 
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Eu diria que existe se você consegue parceiros com essa perspectiva 
para trabalhar. Eu posso te dizer que apesar de toda pressão dos 
nichos aqui eu tenho parceiros que me permitem, junto a esses 
pequenos parceiros, grupos, no caso das linhas [de pesquisa], uma 
vivência democrática dialogada de nos ajudarmos, inclusive, para 
atender aos critérios de produtividade. Mas, a vivência democrática 
entre nós não é emancipatória porque se é uma lógica de 
produtividade não dá pra ser emancipatória. Mas a gente consegue 
fazer uma vivência democrática para tentar atingir essa lógica de 
produtividade. Definitivamente não é emancipatória (Professor 1P). 
 
Temos sim. Por exemplo, na linha de pesquisa que eu integro, [...] a 
gente tem uma vivência muito coletiva de discussão. Nós somos quatro. 
Praticamos docência compartilhada, damos aulas juntos. Produzimos 
em conjunto. Eu venho avançando muito na coisa de fazer artigo com 
meus pares. De trabalhar junto, fazer junto (Professor 2P). 

 
Eu acho que sim. Eu acho que nós temos um colegiado bastante 

participativo. Neste ano, temos tido reuniões muito produtivas e 

cercadas de muita divergência. Mesmo as nossas divergências são 

tratadas com bastante cordialidade, apesar de se ter momentos em 

que as tensões são feias e ficam gerando algum tipo de relação não 

muito amistosa. Mas, não há um cenário opressivo, há uma 

perspectiva de construção de um conhecimento emancipatório.  Eu 

diria que o conjunto das relações que nós temos entre nós, tem sido 

cada vez mais libertárias. Mas também, isso aqui é uma empresa. 

Estando nos limites de um ambiente da iniciativa privada, isso faculta 

as relações humanas serem emancipatórias, nós temos esse 

conteúdo. Até nas relações com os técnicos (Professor 3P). 

Eu acho que, de novo, tudo depende da forma que a coisa é gerida. 

Com o atual coordenador a gente tem muito mais espaço pra 

discussão. Eu não sei se você teve conhecimento de como foi a 

transição das coordenações até chegarmos ao atual coordenador. Eu 

era vice coordenadora antes do atual coordenador. E nós assumimos 

uma situação no meio do caminho. Apesar de trabalharmos bem 

juntos e de maneira organizada, foi muito difícil, porque a nossa 

antecessora era muito mais autocrática. A forma dela gerir era muito 

diferente da forma que eu estava acostumada a trabalhar. Mas, 

agora, com o atual coordenador, o ambiente é mais democrático, as 

coisas são discutidas. A gestão é bem participativa. A gente está 

tendo muito mais espaço de discussão aqui (Professor 4P). 

Nós temos três linhas de pesquisa e procuramos trabalhar juntos. As 

coisas vão caminhando muito bem. Na linha de pesquisa que eu 

integro, trabalhamos democraticamente. Temos relações com os 

colegas das outras linhas. Com alguns você consegue estabelecer 

parceria de trabalho conjunto, mesmo sendo de outras linhas. E 

outros não. Eu acho que tem espaço democrático (Professor 5P). 

Por estas respostas nota-se que esses professores convivem num ambiente 

democrático com trabalho conjunto voltado para o atendimento dos critérios de 
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produção bibliográfica. Percebe-se que eles procuram parcerias por entenderem 

tornar mais facilitado o enfrentamento das tarefas de rotina, ocupando-se do tempo de 

maneira produtiva, almejando chances para a publicação. Não percebem como 

espaços emancipatórios pelo fato de mesmo comungando de espaços democráticos, 

o fazem para melhor cumprir exigências as quais não conseguem modificar, como as 

relacionadas à produtividade. 

Ministram aulas compartilhadas, o que certamente além de enriquecer as 

discussões em sala de aula com os alunos, servem para otimizar o uso do tempo 

para se dedicarem às pesquisas e à elaboração de textos para publicação. Também 

organizam eventos integrados por mais de uma linha de pesquisa. 

A observação sobre a maneira democrática como o coordenador tem 

conduzido a sua gestão vem proporcionando uma percepção positiva por parte dos 

professores, que admitem ter participação ativa nas reuniões de colegiado por meio 

de discussões recheadas de argumentos divergentes que elevam a temperatura dos 

embates, mas que são interpretadas como legítimas e necessárias. A relação com o 

corpo técnico-administrativo segue a mesma linha de comportamento 

organizacional, respeitando-se os espaços de atuação e de responsabilidades 

acerca das respectivas atribuições desempenhadas. 

Essa realidade, de acordo as respostas apuradas, coopera com o estabelecimento 

de uma forma de relação interativa e respeitosa. Chega-se a elogiar a maneira 

aberta e tranquila como o vice-reitor conduz a sua gestão, sempre se colocando na 

posição de docente, o que tem tornado harmoniosas as relações hierárquicas. 

Incluindo mais uma intenção de análise do contexto da prática das políticas 

de avaliação da CAPES com foco na produção bibliográfica, buscamos saber se 

existe nos programas das instituições pesquisadas ou se os professores têm 

conhecimento da existência em outro programa de interpretações e condutas individuais, 

coletivas e institucionais que podem estar sugerindo o redimensionamento do texto das 

políticas de avaliação, com especificidade nos critérios de produtividade docente. 
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Figura 25 – Nuvem de palavras sobre a existência de interpretações que sugerem o redimensionamento 
do texto dos critérios de produção bibliográfica segundo os coordenadores 

 

Quanto aos coordenadores de programas de pós-graduação, foram apuradas 

as seguintes posições: 

Sim, eles estão tentando. Eu estou fora a um ano, então não sei a 
quantas anda essa discussão (Coordenador 1). 

Sim, mas não foi agora. A última que teve foi em Vitória, na região 
sudeste. A questão foi levantada, mas eles não quiseram discutir. 
Meus colegas estavam discutindo “Fora Temer” (Coordenador 2). 

Sim. Uma coisa importante da limitação da quantidade a ser avaliada. 
Determinado número de produtos para que seja possível fazer um 
escoamento mais inteligente dos trabalhos. Para não se ter 
preocupação com quantidade, para evitar o autoplágio, para não 
publicar artigos iguais em revistas diferentes. A regra é, no mínimo oito 
publicações, no doutorado. Uma média de dois por ano. E se o 
professor produziu dezesseis, vai indicar para a CAPES os oito que 
você considera mais relevantes. Então, teve esse debate sim. As 
questões políticas do país ocasionaram uma certa interrupção dos 
debates, mas, acredito que passando esse período, a coisa se 
normalizando, isso se retome. Porque o próprio sistema somos nós 
(Coordenador 3). 

Sim, sempre. Isso está sempre sendo feito. O prof. Gondra (Coordenador 
do Forpred – Região Sudeste), da UERJ, é quem pode falar sobre isso. 
Eu queria lembrar o que mudou em 2016 (Coordenador 4). 

Os coordenadores não especificaram um movimento em seus programas 

gerado por interpretações e condutas individuais, coletivas ou institucionais que pudesse 

estar sugerindo o redimensionamento do texto dos critérios de produção bibliográfica que 

respondesse a essa pergunta. Mas, informaram que há discussões sobre isso nos fóruns 

de coordenadores (Forpred). O que parece é que esteja havendo certas iniciativas de se 
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discutir alguns temas a respeito da avaliação da produtividade mas que não constam de 

uma pauta rigorosa ou emergente de reunião para se tomar decisões no sentido de 

modificá-la, porque sempre há mudança de pautas com assuntos não relacionados com 

procedimentos alternativos aos critérios atuais. 

Pelo que se conhece das mudanças propostas no Forpred, é que os 

coordenadores já discutiram ou estão pretendendo discutir critérios que possam diminuir 

as dificuldades ou tornar mais objetiva a avaliação da produtividade docente com relação 

as publicações. Nas falas dos coordenadores não houve qualquer referência a 

alternativas ou propostas de mudanças do texto dos critérios de publicação no sentido de 

redimensiona-lo diferente do quadro atual e trazendo menos pressão sobre os docentes 

para o cumprimento dos critérios como exigência irrefutável. 

Na esfera pública federal, de uma forma geral, os professores não percebem 

qualquer conduta em redimensionar as exigências previstas nos textos das políticas 

de avaliação da CAPES, principalmente as relacionadas aos critérios de produção 

bibliográfica, por exemplo, que possa adequá-los às especificidades da área de 

Educação, se libertando-se da influência dos critérios relacionados às ciências duras.     

Figura 26 – Nuvem de palavras sobre a existência de interpretações que sugerem o redimensionamento  
do texto dos critérios de produção bibliográfica segundo professores da esfera pública 
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Não, não tenho visto isso. Tem uma aceitação subserviente. A 

CAPES exige isso, por favor, façam. Não é que dizem, olha, vamos 

tentar apresentar nosso ponto de vista para a CAPES. Se aceita 

passivamente. Em geral há uma submissão, uma subserviência 

aterrorizada de não atender os critérios para não perder o ponto, 

porque a pontuação do programa está acima de tudo (Professor 1F). 

Não tenho. O outro Programa do qual participei, o Programa de Pós-

graduação em Educação da UnB, tinha questões muito parecidas 

com as do nosso (Professor 2F).  

Não conheço. Mas também não é uma questão que eu acompanhe 

muito. Quando eu era coordenadora do programa eu acompanhava 

mais. E houve algumas tentativas de movimento. Agora, realmente não 

presto muita atenção nisso. E todo mundo já se conformou. É claro que 

tem tensão. Agora mesmo, teve uma mudança na questão de que vão 

ser avaliados os oito melhores produtos. Isso é uma mudança. Essa 

mudança, possivelmente, é resultado de debate, de grupo, de reflexão, 

de discussão. Mas, eu não acompanho (Professor 3F). 

Eu não tenho conhecimento. Mas, eu também estou um pouco 

afastada dessa discussão nos outros programas. E aqui no nosso 

programa eu acho que toda vez que vem uma questão a gente 

debate. A gente tenta aprimorar. A gente tenta ver o que pode ser 

feito e apresentar sugestões (Professor 4F). 

Eu tenho pouco conhecimento dessas tentativas de alterar essa 

realidade. Mas, eu sei que elas existem. Existem comissões que vão 

para Brasília com essa finalidade (Professor 5F).  

O que se observou, nessas respostas, foi o que já se vem destacando nas 

falas anteriores, consoante ao contexto da elaboração do texto das políticas de 

avaliação, que se refere à conduta dos representantes da área de Educação que 

vêm se submetendo aos critérios-padrão válidos para todas as áreas do 

conhecimento, influenciados pelas Ciências duras.  

Em relação à pesquisa em Ciências Humanas, os critérios de ética em 

pesquisa que são determinados de acordo com os modelos das Ciências Duras são 

uma forma de engessar a pesquisa naquela área, no que parece impedir que a 

palavra circule. Impedir que pesquisadores conversem. Que entrem nas escolas, 

que conversem com os estudantes, que conversem com os professores.  

Há existência de comissões tentando romper com esse modelo, mas que não 

têm conseguido porque essas políticas são hegemônicas. Elas são perversas, 
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sorrateiras e, muitas vezes, seus textos são publicados à revelia do conhecimento 

dos professores. Mas, é preciso não esquecermos de que a CAPES somos nós. 

Na esfera privada não houve condição de se apurar uma posição clara desse 

movimento de dentro para fora sugerindo o redimensionamento das políticas de 

avaliação por meio da alteração do texto sobre a produção bibliográfica, ajustando-o 

às características da área de Educação.  

Figura 27 – Nuvem de palavras sobre a existência de interpretações sugerem redimensionamento 
do texto dos critérios de produção bibliográfica segundo professores da esfera privada 

 

Alguns professores digrediram do assunto em suas respostas e não foram 

objetivos quanto ao teor da pergunta. Outros professores informaram que tem havido 

essa reflexão por parte do coordenador do programa e de alguns professores e o 

encaminhamento de sugestões via Forpred. 

Aqui o nosso coordenador tem colocado as discussões que estão 
acontecendo no Forpred sobre a política de avaliação. E alguns 
colegas com mais experiência têm sugerido esse redimensionamento 
e fazendo comentários pontuais mas, fora isso, pode estar 
acontecendo e eu não estar presenciando (Professor 1P).  
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Nós temos discutido muito a intervenção tanto do programa quanto da 
participação do coordenador no Forpred com o propósito de ir na 
direção de se unir as tendências mais críticas ao sistema de avaliação, 
como ele tem sido imposto. Não tivemos sucesso até o momento. Há 
muito esforço nessa direção. Inclusive pessoal. Relações pessoais 
antigas com coordenadores de área têm sido cultivadas também 
nessa perspectiva de alterar rumos (Professor 3P). 
 
Eu vou te dizer que a minha visão é limitada. Então, vou ter que te 
dizer que não. Eu não estou vendo, porque eu não estou 
participando mesmo. Eu não estou buscando essa discussão. Então, 
da minha perspectiva, do meu mundinho, não estou enxergando. 
Não estou vendo. Não sei se tem (Professor 4P).  
 
Me parece que nosso coordenador tem levado muita coisa lá pra 
CAPES. Então, essa é a impressão que eu tenho. Quando surge 
dúvida são levadas as questões para o Forpred (Professor 5P). 

Essas respostas fornecem o entendimento de que os professores estão 

afastados das discussões que podem sugerir alterações nos textos das políticas de 

avaliação da produção docente. Deram a ideia de que há discussão no nível do 

programa, mas não evidenciaram qualquer atitude formalizada de enfrentamento ou 

de propostas de modificação dos critérios, chanceladas pelo seu programa e 

encaminhadas à CAPES.   

Mais uma vez se evidencia, entre os professores, a insatisfação com as 

exigências por produtividade e a rejeição quanto à forma como tem sido cobrada a 

produção docente. Mas, não organizam um movimento que pressione de maneira 

institucional o comitê científico da CAPES, partindo dos docentes para o programa e 

desse para os representantes de área. Não se observa iniciativas nessa direção. 

Dessa forma, fortalece-se a ideia, já bastante propalada no meio acadêmico, de que 

“todos reclamam mas nada fazem para mudar essa realidade”. 

Buscamos investigar um pouco mais essa realidade no contexto da prática por 

meio da pergunta número 15 da entrevista com os coordenadores e da pergunta 

número 22 da entrevista com os professores credenciados dos programas 

investigados. O teor em ambas as perguntas indagava se eles praticavam ou tinham 

conhecimento, no seu programa ou em outros programas de pós-graduação, de 

algum procedimento, seja realizado por iniciativa de docentes credenciados ou 



309 

 

orientados institucionalmente pelo programa de pós-graduação, que pudesse ser 

considerado como alternativo ao cumprimento das exigências por produtividade de 

maneira a reduzir a pressão e a contribuir com o alcance das produções almejadas. 

Figura 28 – Nuvem de palavras sobre a percepção da existências de alternativas  
aos critérios de produção bibliográfica segundo os coordenadores 

 
 

 

 

Nós não temos esse poder. Por enquanto são as regras do jogo. O 

que a gente faz é tentar qualificar o programa como um todo. Se 

ajudar. Tentar fazer trabalhos conjuntos, pesquisas interlinhas 

[integrando as linhas de pesquisa], pra gerar mais produção 

qualificada. A gente não tem o poder de mudar isso (Coordenador 1). 

Não acho. Fraudar sim. Existem muitas situações de fraude. Alternativas 

não tem. O que nós temos discutido, mas isso não tem andado, é como 

avaliar o egresso. Que é o nosso melhor produto (Coordenador 2). 

O coordenador que me antecedeu tinha essa ideia. Tentava esse 

processo de convencimento. A mediação entre as indicações coletivas 

do FORPRED, da CAPES, num debate interno. Mas, estamos 

momentaneamente obedecendo a CAPES. Por que isso foi decidido por 

consenso e a gente está submetido a ela por opção. Mas isso tem que 

ser feito com maturidade. Não pode ser feito com o pré-julgamento de 

que é impositivo e errado. Tem que ter algum norte (Coordenador 3). 

Como coordenadora, acho que tomei uma iniciativa que pode ser 

encaixada nesse contexto. Acho que foi uma iniciativa muito justa e eu 

tenho muita alegria de ter tomado que foi de retirar da avaliação para o 

recredenciamento os professores que, àquela altura, tinham mais de 20 

anos no programa. Com isso, eu retirei a pressão sobre professores 

idosos, que construíram este programa, que foram fundamentais e que não 

têm produção porque são de outra geração. Porque eles se envolveram 
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com a administração, com o ensino e formaram-se numa outra lógica e 

todo o processo de recredenciamento era de sofrimento e pressão sobre 

esses professores. Pela lógica, teriam que produzir igual a todo mundo. 

Com isso, a história, as pessoas, o trabalho que fizeram, a contribuição que 

deram, valem mais do que a sua produção atual. Eu acho que é um 

exemplo bem claro disso (Coordenador 4). 

Por parte dos coordenadores, as respostas não contemplaram o teor específico 

da pergunta. Os coordenadores 1 e 2 opinaram com relação à impossibilidade de 

sugerir alternativas, por um lado por ser um tipo de exigência que tem que ser 

cumprida e que restam aos professores unirem esforços para superarem os 

obstáculos da publicação, por meio do trabalho conjunto, configurando-se, então, 

numa situação de obediência. E, por outro lado, se não for por meio de fraudes não 

são vislumbradas alternativas visando a redução da pressão por publicação.  

Uma situação de fraude que emergiu nessas respostas, apesar de também 

ser conhecida como uma estratégia de facilitar o cumprimento dos critérios de 

produção bibliográfica, trata-se do acordo entre pesquisadores, que podem ser da 

mesma linha de pesquisa no mesmo programa ou de outros programas ou instituições. 

Por exemplo, um dos pesquisadores fica encarregado de elaborar um artigo e de 

cumprir o rito para a sua publicação em um determinado ano e o outro pesquisador 

assina o texto como “coautor”. No ano seguinte, eles mudam de posição. O que 

somente assinou assume a responsabilidade de elaborar e publicar outro artigo com 

a “coautoria” do primeiro. Isso tem sido uma possibilidade considerada no meio 

acadêmico, ao ponto de já nos depararmos com critérios de publicação por parte de 

certas revistas que não aceitam coautores. 

Esse tipo de comportamento certamente vem prejudicando a publicação de 

pares que, na verdade, pesquisam e elaboram textos juntos e não abrem mão de os 

submeterem assinando também juntos. Caso contrário, isso se traduz em injustiça. É 

também o caso de elaborações conjuntas de orientador e orientando, de integrantes 

de grupos de pesquisa e de pesquisas e elaborações realizadas em parcerias entre 

pesquisadores das diferentes regiões brasileiras e parcerias internacionais. A 

decisão das revistas que não aceitam coautoria pode ser entendida, nesse caso, 
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como extrema e radical e, certamente, está dificultando, ainda mais, o cumprimento 

dos critérios de publicação. 

O coordenador 2, além de não perceber qualquer alternativa que possa 

diminuir a pressão por publicação ou que venha modificar os critérios de produção 

bibliográfica, nos informa que já há discussão em torno de mais uma atribuição para 

os programas de pós-graduação, que é a avaliação dos egressos, considerados 

como mais um produto pelo Sistema CAPES.  

Da fala do coordenador 3, entendemos que os pesquisadores se submetem 

aos critérios de publicação considerando que o fazem por se tratar de decisão 

consensual. O que importa levar em consideração, segundo o teor da pergunta, é 

que não estão fazendo coisa alguma para mudar essa situação dos critérios-padrão 

que visam a publicação e que são os principais elementos da avaliação da 

produtividade docente, que vem causando incômodo aos pesquisadores. 

O coordenador 4 nos fornece, especificamente, uma alternativa de reduzir a 

pressão apenas nos professores históricos, mais antigos do programa e que já estão 

numa faixa etária mais elevada do que outros pesquisadores mais jovens e mais 

acostumados com os referidos critérios de produtividade. É, na verdade, uma 

medida mais de reconhecimento acadêmico e de proteção pessoal aos professores 

do que de solução da situação que atinge toda comunidade brasileira de 

pesquisadores. Mas, não deixa de ser uma medida que ignora o cumprimento dos 

critérios de publicação e que, também, oferece riscos ao programa diante do 

processo de avaliação periódica quadrienal dos programas de pós-graduação 

realizado pela CAPES. Isso pode, também, conotar um tipo de resistência aos 

critérios de produção bibliográfica pelo fato de ter como consequência a redução da 

média das publicações docentes e de submeter o programa ao julgamento subjetivo 

da comissão de avaliação, perdendo pontos no quesito da produtividade acadêmica. 

Também a pergunta 22 da entrevista com os professores teve a finalidade de 

conhecer essa realidade na percepção dos docentes credenciados dos programas 

pesquisados. De acordo com as respostas de professores da esfera pública federal, 

apurou-se a inexistência de procedimentos alternativos praticados por eles para 
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cumprirem com menos pressão os critérios de produtividade como também a 

confirmação da decisão que protege os professores mais antigos do programa, 

tomada pelo coordenador 4. 

Figura 29 - Nuvem de palavras sobre a percepção da existências de alternativas  
aos critérios de produção bibliográfica segundo os professores da esfera pública 

 

 

 

Não, infelizmente não. Deveria. Concordo com esse tipo de atitude, 

mas não tenho visto. Deveríamos ter tido mais coragem. Na época 

[da implantação dos critérios de produção bibliográfica], preferimos 

até sair do sistema de pontuação da CAPES (Professor 1F).  

No nosso programa, há a definição de que determinados professores, 

que já têm uma determinada história no programa, que já têm um 

determinado trabalho acadêmico, sejam isentos dessa pressão. Eu 

acho que isso é superpositivo. É uma alternativa institucional e que, 

até onde eu posso ver, não nos causou nenhum prejuízo. Mas que, na 

verdade, é um prêmio, como falei antes, é um reconhecimento, agora 

visto como alternativa à pressão (Professor 3F). 

Nosso programa fez uma coisa, que eu acho muito legal. Pegou uns 

professores que são mais velhos e que deram uma grande contribuição 

ao programa. Eles passam por processos de recredenciamento, mas a 

produtividade deles não é avaliada porque eles já são consideradas 

figuras notórias, já deram as suas contribuições, aliás já estão dando 

até além (Professor 4F). 

Não tenho conhecimento. Só vejo cobrança, cumprimento, aumento 

do número de relatórios para se elaborar. Dificulta-se, ainda mais 
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agora, com essa crise, cada vez mais difícil conseguir verba. Não vejo 

nenhuma alternativa. A única alternativa é sair, é se descredenciar, 

essa é a alternativa, ou seja, não é alternativa (Professor 5F). 

Apesar de ter havido uma inicial rejeição com relação aos critérios de 

produtividade por parte dos professores do programa por ocasião da introdução das 

exigências por publicações em veículos classificados pelo Sistema Qualis, há relatos 

de não haver qualquer procedimento alternativo visando a redução da pressão por 

produtividade e de também conjecturar-se que uma forma de escapar da pressão 

por publicação seja o docente se descredenciar do programa. 

Por outro lado, a decisão tomada pelo coordenador 4, da esfera pública 

federal, foi reconhecida por professores credenciados respondentes como uma 

forma de desobediência aos critérios de produtividade docente, não importando as 

consequências geradas para o programa ao ser submetido à avaliação regular da 

CAPES. Entendem que esses professores mais antigos não merecem mais passar 

por essa pressão porque já têm uma produção consolidada na sua trajetória 

acadêmica e que suas obras servem de referência para todos os docentes que 

vieram depois. Mesmo que não publiquem uma linha, mas estão publicando, os 

professores mais antigos permanecem no diálogo científico da área. E mais, 

considerando relevante a sua participação no crescimento do programa, os 

respondentes julgam desnecessário lhes exigir publicações, como determinam os 

critérios de produção bibliográfica. 

A decisão por isentar os docentes mais antigos do programa dessa pressão 

por publicações e o fato de os docentes buscarem esforços conjuntos entre seus 

pares para publicarem são consideradas astúcias que o próprio sistema obriga as 

pessoas a construírem. Não que isso seja ruim. Há casos de pesquisadores que 

estão desenvolvendo uma dinâmica de publicar com os seus orientados, os que já 

defenderam, doutores ou mestres, porque o seu nome como coautor acaba 

aumentando a chance de publicarem em certos periódicos que eles talvez não 

conseguissem publicar se produzissem os seus artigos sozinhos. 

A forma como os professores da esfera privada estão se comportando para 

cumprirem os critérios de produção bibliográfica pode ser considerada uma 
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estratégia de reduzir a pressão por publicação ao elaborarem artigos em duplas com 

seus pares do programa. Os coordenadores do programa, anterior e atual, apesar 

de não mencionarem nas suas entrevistas, mas revelado nas entrevistas dos 

professores, tomaram uma decisão que tem como consequência a ampliação do 

tempo para pesquisa e publicação. Isentá-los de ministrar aulas na graduação, o que 

é uma perda para os alunos, lhes possibilita menos atividades para realizar, 

concomitantemente com a produção de artigos. É uma forma de reduzir os efeitos 

da pressão causada pelo produtivismo acadêmico.  

Figura 30 – Nuvem de palavras sobre a percepção da existências de alternativas  
aos critérios de produção bibliográfica segundo os professores da esfera privada 

 

 

Acho que no nosso programa deve ser o fato de sermos liberados de 

lecionar na graduação para nos dedicarmos mais à pesquisa. Porque 

isso reverbera nas publicações. Se espera que se publique mais por 

não estar na graduação (Professor 1P). 

O que a gente tem feito nesse grupo pequeno meu aqui é de estudar 

junto, dar aula junto e a produção já brotar junto. Mas eu imagino que 

essa coisa de eu assino ali e depois você assina aqui deve mesmo 

acontecer (Professor 2P).  

A gente não tem isso construído. O que nós sempre fizemos é 

publicação conjunta. Mas, na verdade eu não acho que isso seja um 

mecanismo alternativo. No meu caso particular, a solidariedade dos 

colegas veio em função de eu estar chegando ao programa, sem 

publicação e aí eles ficaram preocupados. Eu recebi ajuda do tipo: 
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Estou terminando esse artigo aqui, como é que você pode contribuir 

comigo? Tem esse capítulo de livro aqui que eu vou lançar, está a 

fim de participar? Isso se consolidou aqui (Professor 3P). 

Nós fazemos trabalhos com parceria. Mas, será que é uma 

alternativa? Por que, no final das contas isso não é uma ação de 

desobediência civil. Acho que isso não é uma forma de resistência. 

Tenho minhas dúvidas. Acho que vale a pena a gente pensar. Porque 

continua sendo formas de atender aos requisitos (Professor 4P). 

Aqui nós temos uma colaboração. Há também uma tendência de 

querer que a gente publique também sozinho. Não pode ser tudo 

coletivo. Agora, uma dúvida: na produtividade docente só contariam 

os artigos que produzimos sozinhos? É tão bom a gente trabalhar em 

grupo, tão enriquecedor. O que nós produzimos juntos, não vai mais 

contar? (Professor 5P). 

O trabalho conjunto dos professores da esfera privada foi fortemente 

divulgado como uma forma de atenuar a pressão por publicação para atender os 

critérios de produção bibliográfica. Mas há registro de dúvida em ser entendido como 

uma alternativa ao cumprimento dos critérios de produção bibliográfica ou ser 

concebido como uma forma de resistência. Não podem ser considerados 

procedimentos alternativos aos critérios de produção bibliográfica porque continuam 

submissos a eles. 

Mas há a percepção de atitudes, interpretadas como fraude, que buscam 

facilitar o cumprimento dos critérios de produção bibliográfica por meio do acordo 

entre pares, já descrito aqui, de transferir a responsabilidade pela elaboração e 

publicação do artigo para um colega assinando como coautor e depois invertendo-se 

os papeis. Argumentos foram apresentados destacando aspectos positivos e 

negativos. Os negativos têm a ver com os desdobramentos provocados pelas 

cobranças internas e externas por publicações que pontuam e, também, os artigos 

“retemperados” que se constituem em textos já publicados que recebem título 

diferente e uma ou outra abordagem não realizada no artigo anterior ou o acréscimo 

de algum dado não divulgado antes. Coisas como essas desvalorizam a publicação 

e prejudicam a qualidade do texto. 

Mas, também, apurou-se como positivo que a pressão para se cumprir os 

critérios acabam por forçar os pesquisadores a publicarem. Uma forma de puxar 
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para cima. De apertar o ritmo e de impedir que a publicação seja deixada em 

segundo plano. Além disso, como vantagem divulgada, no processo de elaboração 

do texto a ser publicado, o pesquisador vai aumentando o seu conhecimento pelas 

leituras que realiza e, também, vai se aprimorando. São posições que nos remetem 

à ideia de que os professores da esfera privada, pelas exigências as quais estão 

acostumados a cumprir diariamente, conseguem projetar benefícios em situações de 

intensa cobrança e controle.  

Outra posição apurada foi que no contexto dessa pressão por publicação surge 

um comportamento praticado por coordenadores e integrantes de grupos de pesquisa 

que pode ser compreendido como quase uma mítica em torno disso. Não se 

articulam com outros grupos. Constituem-se num grupo fechado. Parece um 

comportamento também questionável, porque continuam atendendo aos requisitos 

para publicarem. Se fecham em seu espaço de criação com a intenção, quem sabe, 

de se protegerem. Parece, também, ser importante a mobilização em grupos e 

pensar se isso não se trata de uma maneira de atenuar a pressão, contornar 

dificuldades e facilitar a publicação. 

Essa dinâmica de produção e publicação praticada pelos docentes da esfera 

privada considerada uma ambiência colaborativa e estimuladora de publicações está 

sendo ameaçada pelos novos critérios de produção bibliográfica se esses critérios 

passarem a considerar somente artigos individuais de docentes para a pontuação.  

Quanto às respostas obtidas no contexto da prática, conhecendo-se as 

posições dos professores das esferas pública e privada, não logramos êxito com 

relação à apuração de alternativas que além de reduzir a pressão por publicação, 

pudessem substituir ou acrescentar outras possibilidades de se avaliar a produção 

docente usufruindo de suas contribuições como intelectuais pesquisadores. 

Na verdade, pela análise do contexto da prática, os professores-

pesquisadores da pós-graduação estão numa realidade na qual internalizaram a 

lógica produtivista que permeia as políticas públicas de avaliação da CAPES e que 

tem trazido prejuízos a sua liberdade intelectual, à produção científica e a eles 



317 

 

próprios. Esse contexto contradiz as condições ideais de produção do conhecimento 

porque a atividade de pesquisador requer liberdade de pensamento e 

ressignificação de sentidos sobre questões importantes e problemas da realidade 

que demandam análises consistentes e inovadoras.  

Os estudos realizados na academia demandam uma margem de tempo 

suficiente para serem amadurecidos adequadamente, com o uso do necessário 

aporte teórico-metodológico e o emprego do rigor científico próprio de cada análise 

empreendida. Portanto, o tempo da pesquisa científica não se coaduna com a 

emergência requerida pelos critérios de produtividade com relação à quantidade e 

prazo exigidos pelos órgãos de fomento e avaliação. 

Essa pressão por publicação é parte de outras tantas atribuições que o 

professor-pesquisador tem de cumprir em seu cotidiano profissional. E é o principal 

parâmetro estabelecido para a avaliação de sua produtividade e que interfere na 

avaliação do programa ao qual está vinculado, sob o pretexto de julgar a qualidade 

da sua participação na pós-graduação.  

A avaliação vem se tornando destaque no cenário educacional brasileiro e, no 

caso desta tese, na pós-graduação stricto sensu. A avaliação periódica dos 

programas de pós-graduação realizada pela CAPES é considerada como um divisor 

de águas que submete esses programas e seus pesquisadores por meio de 

exigências as quais não podem escapar, estabelecendo um ranking que tem 

causado um clima de pressão e competitividade entre instituições e intelectuais. 

Essa forma de avaliar a produção em larga escala considerando a quantidade de 

produtos publicados em veículos bem classificados pelo Sistema Qualis 

desencadeia e dissemina um discurso social por meio do qual as práticas 

profissionais na pós-graduação serão conduzidas.  

Ao nos reportarmos ao pensamento foucaultiano, na relação saber-poder que 

envolve conhecimento, disciplina e verdade, o discurso social está carregado de 

valores. No contexto da educação, as formas de controle social acabam por fornecer 

quais verdades e quais domínios do binômio saber-poder vão basear as relações 

sociais. Para Foucault,  
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Só pode haver certos tipos de sujeitos de conhecimento, certas 
ordens de verdade, certos domínios de saber a partir de condições 
políticas que são o solo em que se formam os sujeitos, os domínios 
de saber e as relações com a verdade (FOUCAULT, 2005, p.27).     
 

     A quantidade de publicações em periódicos bem classificados considerados 

na avaliação, agora, quadrienal dos programas de pós-graduação realizada pela 

CAPES, produzem verdades que vão discriminar pesquisadores em classes que 

publicam em periódicos A e B, e, ainda, estabelecer um ranking de programas com 

notas de 3 a 7, que como um instrumento de saber-poder tem legitimado o resultado 

de sua avaliação como discurso social. Sendo assim, entendendo que esse resultado 

não pode ignorar a realidade na qual surgiu, os pesquisadores, então, principais 

coadjuvantes desse processo de avaliação, estão perdendo a oportunidade de 

mobilização para esclarecer as especificidades da sua área de conhecimento quanto 

à publicação, às características de suas pesquisas e às dificuldades de transformar 

seus resultados em produtos socialmente relevantes.   

A decisão dos pesquisadores em se submeterem aos critérios de produção 

bibliográfica certamente pode ser explicada pelo risco do seu descredenciamento do 

programa de pós-graduação. A avaliação como instrumento de controle social não 

busca apenas a punição, mas parece ter o propósito de qualificar a pesquisa na pós-

graduação. Nesse sentido, reforçando o pensamento foucaultiano de que “é preciso 

a prática para atravessar o muro” (FOUCAULT, 1979, p.70), muro aqui entendido 

como expressão da ideologia burguesa de produtividade e captação de recursos 

financeiros, faz-se necessário pensar em estratégias e práticas políticas de 

resistência que coloquem em questão os critérios de produtividade vigentes, 

rompendo com o atual paradigma de produtividade vigente, o que demanda um 

esforço para vislumbrar novos paradigmas estruturantes. 

4.2.4 – Contexto da estratégia política das políticas de avaliação 

Na análise do contexto da estratégia política buscamos identificar ações sociais 

e ou políticas necessárias para lidar com as desigualdades provocadas pela política 

de avaliação da produtividade docente, com foco nos critérios de produção 
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bibliográfica. Tivemos a intenção de evidenciar práticas estratégicas que estivessem 

sendo empregadas pela comunidade acadêmica, constituindo-se em ações de 

resistência e de redimensionamento desses critérios, nos moldes do trabalho 

realizado pelos intelectuais específicos de acordo com Michel Foucault, que possam 

exercer um papel político, atuando de forma politicamente ativa visando a modificação 

do sistema de produção do saber. 

Nessa perspectiva, estariam os docentes credenciados da pós-graduação 

extrapolando os seus afazeres cotidianos e realizando a produção de discursos 

contra-hegemônicos para também atuar na realidade prática. Assim se poderiam se 

comportar por considerar que “em nome da verdade científica – por importante que 

seja – se faz a intervenção dos cientistas nas lutas políticas que lhe são 

contemporâneas” (FOUCAULT, 1981, p.11). Deveriam, pois, estar atuando nesse 

contexto que lhes é atinente a partir de suas especificidades: 

[...] o intelectual tem uma tripla especificidade: a especificidade de sua 
posição de classe (pequeno burguês a serviço do capitalismo, 
intelectual ‘orgânico’ do proletariado); a especificidade de suas 
condições de vida e de trabalho, ligadas à sua condição de intelectual 
(seu domínio de pesquisa, seu lugar no laboratório, as exigências 
políticas a que se submete, ou contra as quais se revolta, na 
universidade, no hospital, etc.); finalmente, a especificidade da política 
de verdade nas sociedades contemporâneas” (FOUCAULT, 1981, p. 13). 

Dessa forma, pela eleição da abordagem do ciclo de políticas foi propósito 

deste estudo a obtenção de contribuições para compreender, pelas falas  dos 

respondentes, as dimensões macro e micro entre a política de avaliação centrada nos 

critérios de produção bibliográfica e a realidade prática do professor-pesquisador, com 

base nas orientações de Ball e Bowe (1992), buscando (a) evidências de 

desigualdades criadas ou reproduzidas pelas políticas, similares em outros estudos já 

publicados; (b) a existência de estratégias que sugerem delineamentos para lidar com 

as desigualdades ou redimensionar certos aspectos das políticas; (c) a exequibilidade 

das estratégias identificadas por meio de referenciais consistentes buscando uma 

democratização real e efetiva; e (d) aspectos macroestruturais das estratégias 

delineadas e respectivas formas de sua disseminação. 
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No cenário da produção bibliográfica indagou-se sobre a possibilidade de se 

constatar a reprodução ou criação de desigualdades sobre o desempenho dos 

docentes credenciados. Na esfera pública federal, os professores, em sua 

totalidade, concordam que há tratamento desigual com os pares que apresentam 

problemas para publicarem em periódicos bem avaliados pelo Sistema Qualis. E há 

outras situações que precisam ser consideradas nesse contexto. 

 

Figura 31 – Nuvem de palavras sobre a constatação de desigualdades a respeito  
do desempenho docente, segundo os professores da esfera pública 

 

 

Sim. Mas eu não me importo. Me interessa o que os outros publicam, 

onde, quando, como. Mas o que se percebe é que há um tratamento 

diferenciado quando tem alguém que no seu currículo aparece dentro 

do esquema da CAPES e o outro não. Isso é visível (Professor 1F).  

Imagino que sim, mas acho que essa não é uma questão importante 

e nem produtiva para o programa (Professor 2F). 

Sem dúvida. Pra mim o princípio desse sistema é a desigualdade. 

Alguns professores não são muito mais exigidos para publicar no 

nosso programa, você deve saber. Porque a diferença não é 

desigualdade. Então, eu acho que essa dinâmica ela é indutora de 

desigualdade. Ela se alimenta da desigualdade (Professor 3F).  

Eu acho que isso já está dado. Quando as verbas diminuem, 

diminuem as possibilidades de participação em eventos científicos e 

o docente vai às próprias custas. O bolsista de produtividade por 

exemplo pode solicitar. Pode até não conseguir, mas ele tem o direito 

de solicitar e conseguir. Acho que a desigualdade já está dada e ela 

vai se reproduzindo, não tem muito jeito (Professor 4F). 
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Eu creio que sim, porque os docentes que estão envolvidos com as 

esferas de poder têm mais facilidades pra lidar com esses critérios, 

porque eles têm acesso aos secretários que os outros docentes não têm. 

Eles têm acesso a esses critérios de uma forma mais direta que os outros 

docentes não têm. Muitas vezes os professores nem ficam sabendo dos 

editais, porque muitos deles são divulgados com dois ou três dias de 

antecedência para a comunidade acadêmica. Agora, quem formulou esse 

edital? Vão participar aqueles que já sabiam (Professor 5F). 

As diferentes percepções sobre as desigualdades acabam por desvelar outras 

realidades nas quais ocorrem esse fenômeno. Pode estar se manifestando no contexto 

das relações entre professores que publicam em periódicos mais bem classificados no 

Qualis em contraste com os professores que não conseguem se situar na mesma 

condição de publicação, como também interferir nas condições favoráveis à 

produtividade. Mesmo sendo considerado uma coisa menor com relação a sua 

importância para o programa, o tratamento desigual é percebido contra aqueles 

professores que não conseguem publicar em revistas bem avaliadas no Sistema Qualis. 

Há tratamento diferenciado com relação aos bolsistas de produtividade em 

pesquisa do CNPq e os professores não bolsistas quanto à obtenção de apoio para a 

participação em eventos científicos, tendo em vista os primeiros usufruírem de prioridade 

para obtê-lo, caso haja verba disponível para atender a esse tipo de demanda. 

Novamente surge a denúncia de que professores ligados a certos grupos de 

poder e da esfera administrativa da universidade podem levar vantagens na 

obtenção de apoio para a pesquisa e para a participação em editais com certo 

favorecimento pela obtenção de informações privilegiadas antes da sua divulgação 

oficial pelos canais regulares de comunicação. 

No contexto competitivo da realidade produtiva do professor na pós-

graduação é possível perceber a transformação das diferenças em desigualdades. O 

fato de se reconhecer a diferença e ter critérios diferentes é uma condição favorável 

para o confronto com a desigualdade. Mas, ao se criar critérios únicos para conter 

pessoas e processos diferentes, cria-se também a desigualdade. Então, é também 

possível afirmar que essa realidade, na qual os professores comungam com os 

critérios de produtividade, é indutora de desigualdade. 
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Entre os professores da esfera privada não houve uma posição consolidada 

de que esteja ocorrendo tratamento diferenciado com professores que não vêm 

contemplando os critérios de publicação. Há percepção, dúvida e não observação 

desse fenômeno. 

 

 
Figura 32 – Nuvem de palavras sobre a constatação de desigualdades a respeito do desempenho docente,  

segundo os professores da esfera privada 

 

 

 
Sim, com certeza existe. Eu posso contribuir falando o seguinte: uma 
coisa é você ser professor iniciante e estar sendo cobrado pela mesma 
coisa de um professor que está há trinta anos na academia. Pesado pra 
quem está começando. O cara [professor experiente] já tem um repertório 
muito maior do que o de alguém que está começando. Know-how, 
orientandos, envolvimento em pesquisas, poder político para publicar em 
periódicos, porque isso é levado em consideração (Professor 1P). 
 
Eu acho que a desigualdade não é criada. A desigualdade existe até 
na capacidade das pessoas de escreverem e de produzirem, mas se 
reproduz de certa forma, quando já se tem um nome, é conhecido na 
área, tem relações mais estabelecidas. Isso favorece a publicação 
comparando-se com um pesquisador iniciante. Eu acho que para um 
novo pesquisador é mais difícil publicar (Professor 2P). 
 
Não percebo. Nas humanas eu tenho a impressão que as pessoas têm 
se humanizado na maior parte do tempo. E isso tem gerado uma certa 
sinergia e solidariedade ao ponto das pessoas não se estigmatizarem 
em função da avaliação da produtividade externa. Na avaliação externa 
da produtividade (Professor 3P). 
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Não senti isso não, mas eu acho que cada um sente um desconforto 
por não estar conseguindo publicar, enquanto o outro está 
conseguindo. E existe uma supervalorização quando alguém 
consegue publicar numa revista bem avaliada. Então existe uma 
certa desigualdade. Mas eu não sinto assim que haja um tratamento 
diferenciado com a pessoa. Até o momento que essa pessoa não 
conseguir produzir nada (Professor 5P). 

 

Uma posição se destacou no contexto das desigualdades com relação à facilidade 

de se publicar quando já se é conhecido pelos pares da área do conhecimento e já se 

tem mais experiência na academia, em comparação com os novatos, que têm mais 

dificuldade de desbravarem essa realidade. Uma coisa é ser um professor renomado 

e outra coisa é ser professor iniciante. O número de orientandos também influencia 

na produção, pois aqueles que têm mais orientandos, possuem mais possibilidade 

de publicar em coautoria. 

O que também parece favorecer a publicação é estar orientando no 

doutorado, porque entende-se que o doutorando tenha mais autonomia para 

produzir. Na instituição privada, há professores orientando só no doutorado. Isso 

pode favorecer mais coautorias e mais publicações. Vale registrar que aqui também 

há um entendimento de que o professor que tem relações com integrantes de 

conselhos editoriais e com editores tem mais chances de publicar. 

Desde as críticas formuladas sobre as mudanças que ocorreram na década 

de 1990, há evidências de desigualdades criadas ou reproduzidas pelas políticas de 

educação que influenciaram a avaliação da produtividade docente na pós-

graduação, mas tais estudos não realizaram análises similares ao presente estudo. 

Alguns estudos apresentaram abordagens a respeito da dependência cultural e a 

influência da pós-graduação norte-americana sobre a pós-graduação brasileira, 

fornecendo as condições que estão orientando o texto científico e a exigência por 

publicação qualificada e pela internacionalização. O estudo de Santos (2003), dentre 

outras questões, divulgou a existência de mecanismos e propósitos que 

condicionaram as atividades de pesquisadores no Brasil. Também abordando os 

efeitos do trabalho docente na pós-graduação, registra-se o estudo de Sguissard e 

Silva Júnior (2009), já comentado anteriormente. 
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Além das posições dos professores entrevistados divulgando essas 

desigualdades que podem ter sido criadas ou reproduzidas pelos critérios 

homogêneos de publicação formulados pela CAPES para as diferentes áreas do 

conhecimento, é preciso também perceber que a igualdade formal de produtividade 

como vem sendo empreendida, tem ignorado as condições materiais/concretas de 

produtividade individual, que hierarquiza e produz desigualdades. Considerando-se 

que as normas de avaliação não podem ser um fim em si mesmas, devem dialogar 

com as necessidades reais e condições circunstanciais ao longo da vida produtiva 

intelectual do pesquisador. 

Assim, por exemplo, o fato de pesquisadores estarem licenciados para 

tratamento de saúde, tratamento de saúde de familiares e licença nutriz, são 

circunstâncias que merecem a devida consideração não apenas na exigibilidade das 

normas de avaliação mas, sim, integrando-se como vetores de sua matriz, na 

medida em que, do contrário, tais normas perderiam as suas funções de regulação e 

fomento. Ou seja, perderiam a sua efetividade.  

Isso tende a criar um tipo de subcultura de política e poder no âmbito dos 

programas de pós-graduação que possibilita paternalismo de uns e exclusão de 

outros, transformando problemas dessa matriz de critérios de avaliação em 

problemas biográficos individuais de cada pesquisador, num movimento de 

sujeição/hierarquização do pesquisador/intelectual oprimido/aprisionado, não apenas 

pelos critérios em si, mas, sobretudo, por essa prática de uso político desses 

critérios como estratégia de poder.  

Com a intenção de constatar a existência de estratégias que sugerem 

delineamentos para lidar com as desigualdades ou redimensionar certos aspectos 

da política de avaliação da produtividade docente com relação aos critérios de 

produção bibliográfica, buscamos saber se há nos programas das instituições 

pesquisadas ou se os professores têm conhecimento da existência em outro 

programa de interpretações ou condutas individuais, coletivas e institucionais que 

podem estar sugerindo o redimensionamento do texto sobre esses referidos 
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critérios. Reafirmamos, a seguir, as posições já conhecidas e discutidas 

anteriormente na análise do contexto da prática. 

Os coordenadores, em suas respostas, não especificaram um movimento em 

seus programas que pudesse comprovar essas interpretações ou condutas. Apenas 

divulgaram haver discussões em torno dessa intenção no Forpred. Parecem existir 

iniciativas de se tratar temas dessa natureza mas não se tem propostas concretas de 

modificação dos critérios vigentes por meio de procedimentos que venham contrapô-los 

por meio de critérios que venham romper com a lógica produtivista. Na verdade, o que 

se tem discutido não tem ido além da tentativa de se buscar formas de reduzir as 

dificuldades existentes para avaliar as publicações docentes e de tornar os resultados 

da avaliação admitidos sem questionamentos. Mais uma vez, não foi detectada 

qualquer proposta concreta capaz de lançar um olhar para além do muro, considerando 

aqui o texto dos critérios de publicação em condições para redimensioná-lo. 

Os professores da esfera pública federal, também, não informaram qualquer 

conduta no sentido de redimensionar os critérios de produção bibliográfica. O que 

novamente se observou foi a reclamação, também presente no discurso dos 

representantes da área de Educação, de que os critérios de avaliação da produtividade 

são homogêneos, sendo válidos para todas as áreas do conhecimento, com base na 

hegemonia das áreas das ciências duras, caracterizando-se em desigualdade.  

Da mesma forma, na esfera privada não se apurou qualquer movimento de 

dentro para fora com a intenção de redimensionar o texto dos critérios de produção 

bibliográfica adequando-o às especificidades da área de educação. Constatamos o 

afastamento do tema nas respostas de alguns professores e outros nos dão conta de 

iniciativas, por parte do programa, de inaugurar discussões a esse respeito, mas não 

informaram concretamente as características que fundamentam suas reflexões. 

Parece que, estando distanciados dessas discussões, não têm ideia de quais 

alterações estão sendo propostas ou foram sugeridas para a mudança dos critérios de 

produção bibliográfica. Ficou evidenciada a insatisfação dos professores com as 

exigências por publicação, porém sem manifestação prática contrária aos critérios de 

produção bibliográfica ou em propostas concretas de seu redimensionamento.  
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Provocando um pouco mais, procuramos saber se coordenadores e 

professores praticavam ou tinham conhecimento de procedimentos, em seu 

programa ou em outros programas de pós-graduação, que fossem admitidos como 

condutas que viessem a se contrapor aos critérios de produção bibliográfica, visando 

a redução da pressão por publicação. 

Considerando as respostas dos coordenadores, houve opiniões que apontam 

para a falta de possibilidade de oferecer alternativas porque não se pode recuar 

dessas exigências, sendo necessário buscar meios de vencer as dificuldades para a 

publicação e, de outra maneira, alegaram uma forma de tornar o cumprimento 

dessas exigências mais suportáveis, por meio do cometimento de estratégias 

fraudulentas, já descritas neste estudo, a exemplo das coautorias fantasmas e das 

republicações de artigos. 

Os professores da esfera pública federal, também não divulgaram práticas 

alternativas aos critérios de publicação. Reafirmaram, em parte, a sua reclamação 

quanto a esses critérios, levando-se em conta a sua vinculação aos periódicos 

classificados pelo Sistema Qualis. Não informaram a prática de procedimentos de 

ruptura aos atuais critérios.  

Da mesma forma, os professores da esfera privada não revelaram 

procedimentos que se configuram como rompimento aos atuais critérios de 

publicação. Divulgaram uma situação que só parece ser possível na esfera privada, 

que é deixarem de lecionar na graduação para terem mais tempo de contemplar os 

critérios de publicação com menos atribuições acadêmicas.  

Na análise do contexto das estratégias políticas também buscamos identificar 

práticas micro e/ou macroestruturais que se evidenciam como potenciais estratégias 

de resistência à atual política de avaliação da CAPES, com especificidade nos 

critérios de publicação, capazes de atenuar certas desigualdades desencadeadas ou 

por ela reproduzidas. 
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Não foi possível identificar essas estratégias e práticas políticas de resistência 

no discurso dos entrevistados, mas apenas estratégias de incorporação subjetiva da 

racionalidade da produtividade e da captação de recursos financeiros. 

Retomando o pensamento original foucaultiano de transpor o muro dos critérios 

de produção bibliográfica vigentes, buscaremos evidenciar, a partir de aspectos do 

ambiente acadêmico, novas estratégias e critérios de avaliação qualitativa da produção 

que vêm sendo praticados e disseminados pela comunidade científica brasileira e 

internacional. Assim, ao pretendermos vislumbrar o que poderia estar para além do 

muro, lançamos, então, um olhar sobre o Prêmio Nobel; o FabLab e Open Access. 

O Prêmio Nobel, em seus estatutos31, valoriza descobertas ou invenções mais 

importantes no campo do conhecimento ou na defesa da paz. Tal critério de 

premiação, se incorporado à matriz de critérios de avaliação, poderia possibilitar a 

superação do atual tratamento reducionista que tem sido dado ao vetor de 

produtividade acadêmica com foco na produção bibliográfica, na medida em que a 

dimensão quantitativa tem prevalecido sobre a qualitativa. Como potencial benefício 

do emprego desse critério poder-se-ia garantir maior efetividade e significado à 

avaliação da produção bibliográfica pela valorização das subjetividades e da 

qualidade do trabalho realizado, pela sua repercussão, ruptura, impacto ou grau 

contributivo para o campo do conhecimento, a paz e a humanidade. 

 

 

                                                           
31 Com a finalidade de premiar pessoas que prestam grandes serviços à humanidade, o Prêmio Nobel 

teve sua criação no testamento do sueco Alfred Nobel, químico inventor da dinamite. Nobel deixou a 

maior parte de sua fortuna para premiar grandes realizações em diversas áreas do conhecimento. Os 

premiados são eleitos por quatro entidades: o Instituto Karolinska, a Academia Sueca, a Real 

Academia Sueca de Ciências e o Comitê Norueguês do Nobel desde 1901. Física, química, 

medicina/fisiologia e literatura são as áreas da premiação. A defesa da paz também é premiada. Em 

1969 foi criado o prêmio Nobel de Economia idealizado pelo Banco Nacional Sueco. Acadêmicos, 

cientistas e políticos, de vários países, sugerem os candidatos a premiação à Academia Real Sueca 

de Ciências, ao Instituto Karolinska, à Academia Sueca e ao Comitê Norueguês do Nobel. Além de 

uma medalha de ouro e um diploma O laureado também recebe premiação em dinheiro como forma de 

ajudá-lo a dar continuidade a suas atividades com autonomia e independência (Prêmio Nobel, 2017). 
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Os Fab Lab Harvard, tal como o FabLab SP32 (São Paulo, Brasil), inovam com 

um conceito de laboratório para uso compartilhado e produção colaborativa que 

promove a acessibilidade a conhecimentos e projetos individuais e coletivos, com o 

uso gratuito de ferramentas de fabricação digital, reduzindo custos de produção e 

democratizando para todos os interessados a possibilidade de pesquisa e meios de 

produção para criar, desenvolver e construir novos conhecimentos, os quais ficam 

também disponíveis e acessíveis a outros usuários interessados. 

Tais espaços produtivos possibilitam a superação de dificuldades materiais de 

acessibilidade a conhecimentos e a disponibilidade de ferramentas/tecnologias para 

a pesquisa e a produção que não tem sido consideradas no vetor de produtividade 

acadêmica com foco na produção bibliográfica. 

Como potencial benefício do emprego desses critérios de uso compartilhado e 

produção colaborativa poderia se garantir maior efetividade ao vetor da produção 

acadêmica em sua dimensão qualitativa, com valorização das 

subjetividades/criatividade, seja se considerando as dificuldades materiais de 

pesquisa ou produção, seja criando tipos de arranjos produtivos conforme 

necessidades de cada programa e cada área de conhecimento. 

                                                           
32 Com base no seu site oficial (2017), o Fab Lab Livre SP é um exemplo de laboratório para uso compartilhado e 

produção colaborativa, conceito criado pelos Fabrication Labs de Harvard, que valorizando a 

criatividade/subjetividade, promove acessibilidade a conhecimentos e projetos existentes e nele disponíveis, e, por 

conseguinte, iguais oportunidades capacitantes ao aprendizado e inovação, a todos os interessados em criar, 

desenvolver e construir projetos, e, que por sua vez, ficam também disponíveis e acessíveis a outros usuários 

interessados. Por meio de processos colaborativos de criação, compartilhamento do conhecimento e do uso gratuito 

de ferramentas de fabricação digital, reduzindo custos de produção, o Fab Lab oferece à população de São Paulo a 

possibilidade de aprender, projetar e produzir diversos tipos de objetos materiais e projetos em diferentes escalas. Os 

laboratórios são equipados com os mais modernos e funcionais equipamentos e com a capacidade de atender as 

exigências industriais com referência às escalas de produção e às dimensões dos produtos. Dentre eles, 

impressoras 3D, cortadoras a laser, plotter de recorte, fresadoras CNC, computadores com software de desenho 

digital CAD, equipamentos de eletrônica e robótica, e ferramentas de marcenaria e mecânica. Todos eles ficam 

gratuitamente disponíveis aos usuários. Os Fab Labs contam com equipes dinâmicas que incentivam o aprendizado 

compartilhado e a criatividade por intermédio do método aprender fazendo, realizando cursos e orientando o 

desenvolvimento de projetos. Os cursos, oficinas e palestras oferecidos disseminam a produção do conhecimento 

em tecnologia, ciência, arte e inovação. As atividades de ensino, utilizando um processo humanizado, estimulam o 

compartilhamento da informação e a construção coletiva de ideias. Os participantes, a partir dos 10 anos de idade, 

têm acesso às novas tecnologias de fabricação digital e às ferramentas tecnológicas de última geração com vivência 

em grupo em um ambiente colaborativo e inovador. Atualmente são doze laboratórios integrados a Rede Pública de 

Laboratórios de Fabricação Digital, em todas as regiões do Município de São Paulo. A rede de laboratórios Fab Lab 

Livre SP objetiva o desenvolvimento de ideias criativas e inovadoras que beneficiam a comunidade e o surgimento 

de novas oportunidades profissionais (FABLAB HARVARD, 2017). 
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O Open Access33, "Acesso Aberto" é um projeto de repositório de artigos 

científicos que visa promover acesso universal e disponibilidade de conteúdos de 

publicações científicas, bem como aumentar a difusão e viabilizar a produção dialógica 

entre os conteúdos de diversos periódicos e canais de publicação. 

Tais repositórios possibilitam a superação de dificuldades materiais de 

acessibilidade a resultados de pesquisas científicas e a disponibilidade de seus 

conteúdos, instrumentais à pesquisa e à produção dialógica, na medida em que a 

realidade enfrentada por pesquisadores tem sido muitas vezes de produção 

esquizofrênica, tanto em relação à falta de acesso e à desconsideração dos 

resultados de pesquisas anteriores já publicados por outros pesquisadores, quanto 

em relação a publicações de periódicos ou canais feudalizados de publicação, numa 

realidade em que ninguém lê  e ninguém dialoga. 

Como potencial benefício do emprego desses critérios de acesso universal e 

disponibilidade de conteúdos de publicações científicas, poderia ser considerado um 

repositório nacional universal de artigos publicados em periódicos indexados pela 

CAPES, que viabilizasse acesso aos seus conteúdos, desde que necessariamente 

abertos, garantindo maior democratização no acesso às informações, aumentando a sua 

difusão e viabilizando a produção científica dialógica, de forma a promover um grande e 

permanente debate entre os pesquisadores, facilitando, assim, a atualização do estado 

da arte e o preenchimento de lacunas deixadas por estudos científicos anteriores. 

Em observância à efetividade do vetor de internacionalização da matriz do 

critério de avaliação com foco na produção bibliográfica, essa iniciativa traria, 

também, o benefício de viabilizar o intercâmbio do repositório do Brasil com o 

mundo, integrando-o ao conjunto de repositórios Open Access de outros países. 

                                                           

33 Projeto piloto de disponibilização livre na Internet de cópias gratuitas, online, de artigos de revistas 

científicas revistos por pares (peer-reviewed), comunicações em conferências, bem como relatórios 
técnicos, teses e documentos de trabalho. Visa promover acessibilidade e difusão dos resultados da 
atividade acadêmica e de investigação científica portuguesa; facilitar a gestão e o acesso à informação 
sobre a produção científica nacional e integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais 
(OPEN ACCESS, 2017). 
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4.3 – Precarização do trabalho, sofrimento e estigma na pós-graduação stricto sensu 

Nesta seção, buscamos realizar um estudo de cotejamento entre as 

realidades pública federal e privada estudadas nesta tese e a realidade evidenciada 

por Sguissard e Silva Junior (2009) em seu estudo “Trabalho intensificado na 

federais – pós-graduação e produtivismo acadêmico” realizado em sete 

universidades federais da região sudeste que como um de seus desdobramentos 

abordou as condições de trabalho dos professores universitários dessas instituições. 

Nos interessa o contexto específico que tratou da intensificação e 

precarização do trabalho que se evidenciaram no cumprimento das atribuições 

cotidianas dos professores e dentre elas o processo de produção acadêmico-

científico. Essa análise realizada por esses autores, associando o processo de 

produção acadêmico-científico e a intensificação e precarização do trabalho nessas 

instituições, foi feita “não porque o processo científico-acadêmico deva pressupor a 

concomitância de um processo de intensificação e precarização do trabalho”, mas 

porque essa concomitância e imbricação foram identificadas nas circunstâncias 

estruturais e conjunturais que conformaram esse processo no período de tempo 

(1995-2005) estudado pelos autores (SGUISSARD; SILVA JUNIOR, 2009, p.165). 

A intensificação e a precarização do trabalho se destacaram no conjunto dos 

depoimentos dos entrevistados numa realidade em que o tempo da economia 

determina o tempo da universidade, isso 

transforma a prática universitária cotidiana e vai construindo nova 
concepção de universidade sem resistência e com muita adesão passiva, 
em razão da forma como os professores encaram o processo de 
produção acadêmico-científico, em geral sem crítica do modo como se 
organiza essa atividade (SGUISSARD; SILVA JUNIOR, 2009, p.166) 

Nesse contexto, para esses autores, a responsabilidade pela elevação do 

grau de exigência do que se requer dos cursos de pós-graduação stricto sensu é 

atribuída à CAPES; a intensificação do trabalho deu-se também com o aumento de 

qualificação dos professores, sugerindo que quanto maior for a qualificação, maiores 

serão as atribuições; a intensificação do trabalho na universidade cumpre padrões 

externos que não demandam de decisões autônomas, mas de determinações 
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heterônomas de agências de fomento e avaliação, órgãos públicos e empresas 

privadas que financiam as pesquisas e estabelecem ritmos e prazos. 

As condições de trabalho apuradas por esses autores e que se constituem em 

precarização relacionam-se às questões de infraestrutura, de laboratórios, de salas 

de aula, salários e planos de carreira. Sobre os espaços físicos, número insuficiente 

de funcionários para as atividades meio, serviços de telefonia e equipamentos são 

precários e as soluções condicionam-se a projetos e a demandas individuais ou de 

grupos de pesquisa. Isso vai depender de esforços do pesquisador, configurando-se 

numa forma de precarização.  

O número reduzido de funcionários administrativos transfere para o professor 

muitas tarefas que em tese seriam realizadas pelos servidores. Dentre essas tarefas, 

tem-se a preparação gráfica das provas, de textos para leitura e discussão nas 

aulas, a inserção de notas eletronicamente, o preenchimento de formulários 

eletrônicos, o preenchimento do currículo lattes, relatórios de pesquisa e outros 

documentos exigidos. Somado a isso, os investimentos para a compra de 

computadores, papel, impressora, toner, programas operacionais e antivírus. 

Pelo que parece, o tempo passou mas os problemas se mantiveram na 

dimensão pública federal. Os professores da esfera pública confirmam a existência 

de precarização, que pode ser notada em diferentes situações por eles divulgadas. 
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Figura 33 – Nuvem de palavras sobre a existência de precarização 

no trabalho docente na esfera pública 
 

 

Sim, sem dúvida. Porque quanto mais você multiplica a cobrança do 

profissional, menos ele vai ter tempo pra pesquisa e estudo. Eu cheguei 

a dizer várias vezes e continuo dizendo, inclusive em público, em 

palestras, se você quiser pesquisar e estudar, saia da universidade. Por 

incrível que pareça. São mil coisas pra fazer. Além de reuniões, 

pareceres, comissões de seleção. O que sobra na semana do seu 

trabalho para pesquisas é quase irrisório (Professor 1F). 

Muitas, que vão desde questões físicas e materiais, como espaços sem 
condição de funcionamento, como salas de aula sem ar condicionado e 
às vezes sem limpeza, serviços de secretaria também funcionando de 
modo precário, carga horária docente, entre outras (Professor 2F). 

Muitas. Falta de estrutura material, falta de estrutura administrativa, 

falta de apoio. Não temos apoio institucional nenhum no trabalho de 

pesquisa ou quase nenhum. Você com seus orientandos, com sua 

linha, com seu grupo, mas você   não tem um profissional que possa 

te apoiar. Então eu tenho essa falta de estrutura material, de apoio 

profissional mesmo e essa correria que a gente tem que ficar preenchendo 

relatórios. Eu tenho que preencher o RAD, Lattes, Sucupira. Em outras 

universidades quem faz isso são os funcionários (Professor 3F). 

Sim. Vamos pegar isso aqui [sala da entrevista]. Esta sala aqui foi toda 

produzida, construída (tudo o que está aqui) com os recursos do próprio 

grupo de pesquisa. Os computadores foram comprados com a sobra do 

dinheiro do último congresso do grupo do cotidiano [linha de pesquisa]. As 

estantes, o ar condicionado do outro congresso. E com os financiamentos 

dos professores do grupo. Eu tenho um projeto de financiamento. A outra 
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professora tem outro. Um [projeto] comprou a mesa, outro comprou a 

cadeira. Socializamos o espaço. É uma produção coletiva (Professor 4F). 

Sim. Muitas. Por exemplo, não se tem ar condicionado e quando tem não 

funciona. O fato da gente não ter apoio administrativo, não ter secretária. 

Dificuldades para obter cartões de visita [contendo identificação e 

contatos do professor]. Falta de material de consumo diário como 

cartucho de tinta para impressora e manutenção dos banheiros. 

Professor adquirindo equipamentos e reproduzindo documentos às suas 

custas. Computadores de qualidade questionável porque deixam de 

funcionar em pouco tempo de uso. Não há transporte para o trabalho de 

campo e professores convidados para compor bancas vêm por meios 

próprios ou os orientadores têm de providenciar o seu transporte. Muitas 

dificuldades para realizar eventos internos. São muitas (Professor 5F). 

A precarização divulgada pelo professor 1F diz mais sobre a intensificação do 

trabalho. Pelo que se apurou nas respostas das entrevistas com os coordenadores, 

há professores que pouco se dispõem a realizar atividades decorrentes do 

funcionamento administrativo do programa. Nesse caso, os professores que 

demonstram sensibilidade ao cumprimento de prazos para responderem às 

demandas e dar pareceres técnicos ou comporem comissões diversas, ficam 

sobrecarregados com certas tarefas e sentem que lhe está sendo retirada uma parte 

do tempo que dedicaria às suas pesquisas. 

Há observações relacionadas à ideia comum de precarização, segundo o 

professor 2F, a respeito de ambientes de trabalho inadequados como problemas 

quanto à climatização e limpeza dos espaços físicos, por exemplo. Outras situações 

observadas tem a ver com a insatisfatória atuação dos funcionários administrativos 

(servidores) em apoio aos docentes diante da burocracia que se desdobra de suas 

atividades e, novamente, a questão da intensificação por meio das numerosas 

atribuições e o escasso tempo para realizá-las.  

A ausência de apoio institucional quanto à realização da pesquisa foi 

identificada pelo professor 3F como condição inadequada de trabalho. 

Pesquisadores e alunos bolsistas acabam realizando tarefas que em outras 

instituições são atribuições dos servidores, como o preenchimento de formulários e a 

inclusão de dados em relatórios administrativos. 
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A precarização também foi evidenciada como a falta de materiais e 

equipamentos na fala do professor 4F. Os grupos de pesquisa com projetos 

financiados montam espaços compartilhados de estudo porque não há, 

institucionalmente, outra maneira de obter recursos para equipar salas destinadas às 

pesquisas. Quase todos os equipamentos nas salas de estudo dos grupos de 

pesquisa foram obtidos a partir de verbas de pesquisa provenientes de editais de 

fomento: computadores, tablets, máquina fotográfica, impressoras. E quando não se 

tem verba de pesquisa, sai do bolso do pesquisador. 

Além disso, o cumprimento das 40 horas semanais de trabalho é um 

problema se o pesquisador precisar usar a internet no ambiente universitário, que 

nem sempre funciona. Isso é precarização. Ainda houve registro de equipamento 

solicitado ao órgão competente da instituição ser substituído por outro que 

supostamente pudesse atender a necessidade do programa com função alternativa. 

Foi o caso da solicitação de compra de um quadro multimídia para a sala de defesa 

de teses e dissertações ter sido substituído por um aparelho de televisão com tela 

de grande dimensão. Nesse contexto, os professores são obrigados a criar as suas 

condições de trabalho a partir dos financiamentos de seus projetos, pois os 

programas não atendem as suas necessidades. 

O professor 5F confirma as formas de precarização já divulgadas por seus 

colegas de programa, ao mencionar problemas com a climatização das salas de 

aula e a inexistência de apoio administrativo por parte dos servidores. Também 

mencionou a falta de material de consumo e de equipamentos de uso diário como 

computadores e impressoras, além da falta de cartuchos de tinta e papel. Registrou 

a dificuldade de trazer professores de outras instituições para compor bancas 

avaliadoras de mestrado e doutorado. 

Também houve queixa sobre o sistema operacional da secretaria do programa 

estar permanentemente com problemas. Isso acarreta em retrabalho para o professor 

que tem que reenviar notas de alunos e outras burocracias. Quando não há mais 

prazo para concluir as exigências acadêmicas do período letivo começa uma correria 

para completar lacunas e informações pendentes. 
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Há uma expectativa de se encontrar um ambiente de trabalho propício a 

resultados de qualidade na pós-graduação stricto sensu. As pós-graduações no 

exterior colocam os nossos pesquisadores em contato com recursos de última 

geração tecnológica e ao retornarem para as suas instituições se deparam com 

ambientes e equipamentos incompatíveis com as necessidades que se apresentam e 

com o uso de novas tecnologias que tiveram a oportunidade de se apropriar.  

Situações que podem parecer insignificantes são sinais de precarização. Por 

exemplo, a arte gráfica de um folder que vai divulgar um evento terá de ser 

elaborado pelo pesquisador ou por algum de seus bolsistas de pesquisa ou de 

monitoria que tenha noção de design gráfico, nesse caso realizando uma atividade 

como desvio de função do bolsista. Pode parecer saudosismo mas não existe mais o 

cafezinho institucional e nenhum funcionário “recebe pra fazer café”. Alunos vão até 

à comunidade solicitar doações para ser possível oferecer uma mesa de lanche nos 

eventos programados ou eles próprios e o pesquisador responsável devem 

providenciar os insumos para isso. 

Na esfera privada os professores, na maioria, não percebem precarização de 

seu trabalho. Para alguns a situação de precarização apontada refere-se à 

quantidade de orientandos que possuem. 

Figura 34 – Nuvem de palavras sobre a existência de precarização 
no trabalho docente na esfera privada 
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Ainda não percebo precarização. Ministro uma só disciplina, tenho 
três orientandos, trabalho dois dias inteiros e uma tarde na semana e 
tenho salário maior que nas federais. Eu identifico como precarização 
as disputas internas de poder e a falta de colaboração entre certos 
professores. As disputas de ego, disputas políticas, de que linha é 
mais importante, de não entender as particularidades das linhas, as 
particularidades dos trabalhos, de julgar os professores por onde eles 
se formaram (Professor 1P).  

 
Eu acho que tem precarização do trabalho docente em geral. Eu vejo 
isso até muito fortemente. Aqui, na pós, eu não sinto isso. A gente 
tem um medo aqui com essa fusão com a “empresa X” [empresa 
incorporadora]. Pode ser que tenhamos novidades (Professor 2P). 
 
Não tem não. Outro dia eu estava com uma amiga minha de uma 
universidade pública e a levei ali pra conhecer a minha baia, porque 
aqui não temos sala. Ela disse: “Pois é, na minha universidade nem 
baia a gente está tendo”. Então, a gente tem um bom ambiente de 
trabalho, bons equipamentos, acesso ao que há de mais moderno de 
informação da área. Não tenho como dizer que eu não tenho 
condições de trabalho adequadas (Professor 3P). 
 
Acho que sim. Eu acho que a gente deveria pertencer a uma escola, 
como o professor da escola básica. Ali é a base dele, tudo acontece 
ali, ele detinha toda a energia dele ali, àquele grupo. Aqui a gente 
não tem. Porque os professores têm que se virar. Pulverizar seu 
trabalho ou correr o risco de ficar sem emprego (Professor 4P). 
 
Posso dizer que talvez seja a quantidade de orientandos. Eu sei que 
tem vários colegas que não estão, mas eu estou com muitos 
orientandos. Porque nós somos de instituição particular, então é 
importante nós termos alunos (Professor 5P). 
 

O professor 1P, mesmo não identificando situações de precarização em sua 

instituição, sugere pensar que poderia ser considerada precarização do trabalho as 

disputas internas de poder que ocorrem no programa entre linhas de pesquisa e 

colegas. Nesse caso, trata-se, então, de um ambiente desfavorável ao convívio 

respeitoso e solidário entre colegas. 

 

Nesse ambiente percebeu-se formas de preconceito com relação à instituição na 

qual o professor se titulou, valorizando-se os títulos de instituições segundo critérios 

subjetivos de consideração. Isso é percebido mesmo que o professor tenha se titulado 

numa instituição de tradição e ter sido orientado por um professor reconhecido na área 

de Educação. Se isso for considerado uma situação de precarização, então vai além da 
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produtividade. Passa pela disputa de poder e se torna perverso. São coisas do ser 

humano que chegam ao contexto da discriminação. 

 

Na percepção do professor 2P, confirmando não ser observada precarização 

na instituição privada, as condições a que qualquer empresa está propensa de ser 

submetida podem gerar precarização. Sua apreensão se desloca para o futuro, 

tendo em vista o comportamento empresarial mais rigoroso no contexto educacional 

promovendo um cenário de maior pressão por produtividade do que o que se 

observa atualmente. 

 

Corre-se o boato de que o grupo que está incorporando a universidade, vai 

passar a exigir a atuação dos docentes credenciados também na graduação, com 

carga horária distribuída na proporção 20/20. Segundo o entrevistado, isso se 

aproximaria de uma situação de precarização tornando-se um segundo emprego no 

mesmo contrato de trabalho.  

 

Esse professor reconhece que essa situação ocorre em outras universidades 

e pensa que atuar nos dois níveis prejudicará a sua dedicação à pós-graduação. 

Alega que o aumento de orientandos pode desencadear precarização. Divulgou que 

antes eram cinco e passaram para oito e afirma que há notícias de aumentar mais 

ainda o número de orientações. O professor 5P reforça essa situação futura do 

aumento do número de orientandos como precarizante. 

 

Com as possíveis mudanças trabalhistas que tramitam no congresso 

nacional, esse professor também conjecturou um tipo de professor sem vínculo 

empregatício ministrando aulas em diversas instituições como um prestador de 

serviços contratado por uma empresa que vai terceirizar as suas atividades 

profissionais. Como se fosse, segundo ele, um “professor uber34”, cadastrado num 

banco de dados e escalado conforme o seu perfil técnico-profissional. Uma nova 

                                                           
34 Tal qual a empresa que oferece transporte de passageiros por meio de um aplicativo gratuito nos 

celulares, analogamente o professor uber passaria a ser contratado por meio da solicitação direta à 

agência a qual estiver vinculado porque, segundo a nova proposta de reforma trabalhista, o professor 

perderia parte das garantias de emprego e teria reduzidos significativamente seus direitos de 

empregado, segundo o professor entrevistado. 
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forma de precarização pela perda de direitos trabalhistas outrora conquistados, 

como férias e décimo terceiro salário.  

 

Essa situação já ocorreu na universidade pública, com relação às funções de 

serviços, que foram terceirizadas. Se essas ideias persistirem, a carreira docente 

também poderá ser terceirizada passando a integrar uma agência de professores, 

numa realidade bastante competitiva. 

 

Outra situação divulgada foi a inexistência de apoio financeiro para a 

participação em eventos científicos. As participações dos docentes nesses eventos 

têm sido auto-sustentadas, na maioria as vezes, ou sustentadas por projetos 

financiados pela Faperj, pela CAPES, ou pelo CNPq. Entendemos que as trocas de 

ideias e as parcerias entre pesquisadores nos âmbitos nacionais e internacionais se 

dão mais fortemente nos eventos científicos. Sendo assim, os eventos são locais 

privilegiados onde os pesquisadores podem concretizar laços com outros 

pesquisadores e aproximar possibilidades de pesquisas conjuntas.  

 

Nesse sentido, a falta de patrocínio dessa instituição de ensino e pesquisa 

visando encontros entre os seus pesquisadores e pesquisadores de outras instituições 

é uma atitude que caminha contrariamente aos esforços desses pesquisadores em 

avançar e aprofundar suas pesquisas, promover o nome de seu programa de pós-

graduação e da sua universidade e conquistar avaliações positivas sobre a sua 

produção acadêmica e sobre as condições de oferta dos cursos de pós-graduação da 

instituição que representa. 

 

Buscando conhecer essa realidade segundo a percepção dos coordenadores 

dos programas de pós-graduação investigados, foram também registradas situações 

de precarização que reforçam os achados de Sguissard e Silva Junior (2009). 
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Figura 35 – Nuvem de palavras sobre a existência de precarização 
no trabalho docente segundo os coordenadores de programa 

 

 

Eu não acho que seja muito diferente de outros lugares, porque nós 
temos um limite de orientandos, que são oito. Às vezes a gente tem 
oito, às vezes tem menos, porque depende também do ingresso. 
Então, eu não posso dizer pra você que piorou de 2010 pra cá. É 
mais ou menos igual. Como eu não sei como era antes, porque eu 
não estava aqui, não posso te responder (Coordenador 1). 

O trabalho propriamente dito, não. O que eu volto a repetir pra você: 
dependendo do grupo em que você está, o que está precário são as 
relações interpessoais. Mas não é porque as pessoas estão 
trabalhando, não. É porque não conseguem trabalhar. É guerra total. 
Aí não dá (Coordenador 2). 

O que você tem é um aumento quantitativo, numa estrutura que 

permaneceu. Aí são dois movimentos. Paralelo à ampliação de um 

curso, sem fazer um diagnóstico e políticas internas para que você 

possa fazer a demanda. Então, essa precariedade.  Quando você fala 

precarização, está substituindo um lugar bom por um lugar ruim. Isso 

não é verdade. As condições foram sempre muito dinâmicas. Elas 

nunca foram tão boa assim, para eu ter uma precarização. Acontece 

que existe uma pressão quantitativa que se dá pela política e se dá por 

nossa adesão. Então, a gente tem que se preparar para esse desafio. 

Rediscutir as coisas (Coordenador 3). 

Sim. A internet fixa aqui a gente não tem. Toda hora está sendo 

interrompida. Não há sala para cada professor e sim gabinete para um 

grupo de professores. Falta manutenção. A gente não tem fornecimento 

de água direito. Isso é precarização do trabalho docente. O número 

reduzido de funcionários, com baixa qualificação. A falta de 

infraestrutura em termos de cópias, impressão de uma forma geral, de 

água pra beber. Melhorou muito no governo do PT a infraestrutura desta 

faculdade, nas obras que foram feitas. Quanto ao apoio financeiro, um 



340 

 

dado de precarização são os valores das diárias da CAPES para as 

viagens dos professores, de maneira geral e dos coordenadores, muito 

abaixo do que são as reais necessidades. Dependendo da cidade, não 

cobre nem uma diária de hotel. Os hotéis no Brasil são caríssimos, a 

nossa diária é muito pequena. Tivemos falta de recursos financeiros em 

janeiro e fevereiro por atraso na divulgação do orçamento e na liberação 

de recursos pós-votação, na Reitoria (Coordenador 4). 

A precarização, na visão do coordenador 1 se localizou na mudança do número 

de orientações que aumentou a partir de 2010. Mas não identificou o tipo de 

desdobramentp decorrente desse aumento de orientações. Imagina-se que isso deva 

ser um tipo de precarização, ao se considerar as dificuldades na elaboração dos textos 

das dissertações e teses. Além de reconduzir raciocínios, em alguns casos requer-se 

do orientador reescrever trechos enormes de dissertações e teses, corrigindo erros de 

ortografia, de concordância, além de problemas conceituais. Isso torna muito mais 

trabalhoso o trabalho de orientação, tomando muito tempo do orientador. 

O que se extraiu da fala do coordenador 2 foi que mais do que a precarização 

do trabalho, vivencia atualmente na universidade a precarização das relações 

interpessoais. Isso se dá por conta das disputas internas de poder que podem ser 

observadas entre pesquisadores, tornando o ambiente de trabalho desfavorável à 

troca de ideias e à possibilidade de parcerias. Essa posição confirma um 

comportamento que tem sido observado por pesquisadores da esfera privada, 

também divulgado pelo professor 1P. 

A posição do coordenador 3 faz referência à situação deflagrada no estudo de 

Sguissard e Silva Junior (2009) sobre o aumento de ingressantes na pós-graduação em 

torno de 112% e a quase manutenção da estrutura dos programas com aumento de 

apenas 11% do número de professores, tendo a relação alunos/professor aumentado 

em 36%, na esfera pública federal. Foi, sem dúvida, um descompasso por não se 

considerar a desproporção que se estabeleceu na relação alunos/docentes na esfera 

pública. Para esse coordenador isso só foi possível porque a comunidade acadêmica 

não se manifestou contrariamente a essa situação na época em que deveria, acabando 

por aderir a ela sem resistência. 
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Esse coordenador é de opinião que os professores também agravam certas 

situações de precarização. Por exemplo, há espaços físicos mal aproveitados e há 

demanda por espaços físicos para contemplar professores credenciados de outras 

instituições atuando no programa, principalmente para realizar as orientações. Há 

gabinetes reservados para grupos de professores que não são utilizados por eles.  

Diante dessa demanda, esses professores não disponibilizam os gabinetes como 

espaço coletivo para os professores “de fora” terem um local que se destine às suas 

orientações. Dessa forma, o que poderia ser feito para minimizar algumas 

incongruências, conflitos ou algum mal estar, com algumas contribuições, não é feito. 

O coordenador 4 reforça a posição dos professores da esfera pública ao divulgar 

situações de precarização relacionadas à infraestrutura da universidade, identificando 

problemas quanto as instalações e aos recursos financeiros, materiais e humanos. 

Uma situação que acaba se transformando numa forma de precarização na 

esfera pública federal é a falta de funcionários administrativos para atender 

necessidades burocráticas que se desdobram das atividade de rotina do programa. Isso 

se deve à impossibilidade da coordenação ter participação, por exemplo, na definição 

dos períodos de gozo das férias desses funcionários. Não há como decidir por férias 

coletivas, de acordo com o calendário administrativo ou letivo. As decisões são 

individualizadas, garantidas pelos direitos trabalhistas. Assim, a realidade administrativa 

se precariza. Por exemplo, houve uma situação de três funcionários gozando férias no 

mês de janeiro de 2016, que é período letivo e administrativo pelo calendário 

institucional, ocorrendo no mesmo tempo da urgência do preenchimento da Plataforma 

Sucupira e de várias defesas de dissertação e tese em cumprimento dos rigorosos 

prazos de conclusão dos cursos de mestrado e doutorado. Isso parece não ter sentido. 

A participação em bancas de exames de projeto e de qualificação, assim 

como em bancas de defesa de teses e dissertações pode ser considerada uma 

situação de precarização. O professor não recebe para participar de bancas para as 

quais tenha sido convidado. Fora de seu domicílio, em outro estado, o transporte e a 

alimentação ficam por conta do anfitrião e a hospedagem é paga por meio de uma 

diária que não cobre a despesa. Mas, as despesas do seu deslocamento de sua casa 
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até o aeroporto são custeadas por ele. Essa é uma forma de contribuição que passa 

pela solidariedade comungada pelos pesquisadores. Na maioria das vezes os 

participantes de bancas acabam pagando para participar das defesas para as quais 

são convidados, além do trabalho da leitura crítica realizado. Isso não seria também 

uma forma de precarização? 

Uma situação que o estudo de Sguissard e Silva Junior (2009) apontou 

configura-se num estado permanente de pressão que tem origem nos papeis das 

agências reguladoras e de fomento externas e da própria universidade sobre o 

processo acadêmico-científico da pós-graduação. Isso confirma um clima de 

estresse que submete o professor ao cumprimento dos prazos e da quantidade de 

publicações que tem que realizar durante o período destinado à avaliação da sua 

produtividade, agora quadrienal. 

Dessa realidade se desdobram reações orgânicas e psicossomática enquanto 

respostas a pressões externas e de saturação dos mecanismos de resistência do 

corpo. Isso pode invariavelmente desencadear episódios de descontrole e 

desequilíbrios percebidos internamente ou notados pelos outros. Para esses 

autores, o desarranjo da jornada e a semana de trabalho, assim como as 

recorrentes referências a estresse e a doenças profissionais decorrentes das 

mudanças na prática universitária, tiveram como causadores o monitoramento das 

agências externas de regulação e controle. 

Mas, os professores continuam se submetendo a essas condições de trabalho 

sem resistência. E, mais ainda, numa realidade de precarização do trabalho. Para os 

autores, essa demonstração de conformismo ou alienação lhes parece ter relação 

com o prazer pelo trabalho e que, se transformado em paixão, pode liberar eventuais 

transgressões das regras da convivência familiar e das relações de trabalho. Essas 

atitudes, para eles, podem ser vistas como formas de sublimação por compensar um 

mal tido como um bem. A sublimação, compensação ou prazer pelo trabalho, apesar 

da intensificação e da precarização, podem ser considerados como antídotos contra 

as doenças físicas ou mentais. 
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No estudo desses autores, extraído da fala dos entrevistados, aparece a 

crescente incidência de doenças de cunho depressivo e a necessidade de se fazer 

uso de medicamentos ansiolíticos. Diante disso, buscamos evidenciar se essa 

realidade se manteve na esfera pública e se também se ocorria na esfera privada 

como decorrência da pressão exercida para o cumprimento dos critérios de 

produtividade formulados pela CAPES. 

Na esfera pública federal, um dos professores entrevistados admitiu ter 

sofrido de distúrbios físicos relacionados a problemas digestivos e musculares. Esse 

professor declarou conhecer professores que desenvolveram nódulos nas costas e 

na cabeça provenientes de tensão no trabalho. Considerando que certas 

manifestações do corpo podem se desenvolver em decorrência de respostas do 

sistema nervoso e que a pressão por publicação pode desencadear alterações no 

sistema nervoso, então, nesse círculo de ação e reação é possível concordar que 

esses distúrbios revelados podem ter origem no estado emocional que o professor 

desenvolve frente as cobranças que sofre para cumprir os critérios de publicação.  

A intensificação do trabalho também pode impedir que as pessoas 

desenvolvam práticas visando à manutenção da saúde ou prevenção de doenças e, 

por isso, acabam desenvolvendo certas enfermidades que surgem da descontinuidade, 

por exemplo, de exercícios físicos ou decorrem de hábitos alimentares irregulares e 

inadequados. A priorização do trabalho em detrimento de práticas saudáveis de 

alimentação, como fazer regularmente as principais refeições e de praticar atividades 

físicas com frequência pode favorecer o aparecimento de certas doenças. Nessa 

perspectiva, o estado emocional pode ser alterado e sabe-se lá o que vai acontecer 

como reação do organismo.  

Na esfera privada, um episódio de estresse foi divulgado tendo se 

desenvolvido numa realidade de pressão por publicação e numa concepção de que 

o emprego esteja dependente da produção bibliográfica. Outro depoimento deu 

conta de crises de coluna e problemas digestivos que se desenvolveram num clima 

de extrema pressão por publicação. Devemos pensar que o ambiente de trabalho 

tem favorecido esses tipos de doenças pelo estado constante de ansiedade 
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vivenciado pelo professor da pós-graduação que precisa publicar para manter o seu 

emprego na esfera privada. 

Sabemos que, segundo Dejours (1992) e Dejours; Abdoucheli; Jayet (2007), 

estudando a psicodinâmica do trabalho, as atividades profissionais podem trazer prazer 

ou sofrimento. Reafirmando, o sofrimento no trabalho está relacionado às condições do 

trabalhador com base em sua trajetória de vida ao longo do tempo e de acordo com as 

experiências vividas por ele em cada época, por meio de suas relações no contexto 

diário de trabalho, ocupando posição central em seus estudos. Entende tratar-se de um 

estado de luta do sujeito contra forças que o conduzem em direção à doença mental. 

Nesse sentido, fomos em busca de respostas, junto aos coordenadores de 

programa, professores da esfera pública federal e da esfera privada, quanto a 

conhecerem, em suas realidades profissionais, algum professor que tenha passado 

ou esteja passando por sofrimento em decorrência de exigências por publicação na 

pós-graduação stricto sensu. 

De acordo com os depoimentos dos coordenadores de programa, as posições 

não se referem diretamente a qualquer forma de sofrimento percebida por eles, mas, 

situaram-se na pressão por publicação, nas relações interpessoais e na 

intensificação do trabalho. Um dos coordenadores declarou que há queixa pelo 

excesso de trabalho, mas que os professores, de uma forma ou de outra, cumprem 

suas responsabilidades. Uma atribuição que não deveria fazer parte das atividades 

docentes é a preocupação com os alunos, no sentido de preservar sua permanência 

no programa porque são pagantes. Além dos professores serem cobrados de 

ministrarem excelentes aulas têm de trabalhar com turmas grandes. Nesse 

ambiente, são pressionados a manter a qualidade. Segundo esse corrdenador, “o 

pior é você ser pressionado e fazer mal feito”. 

Outro coordenador identificou formas de sofrimento nos professores. 

Estabeleceu uma separação entre as relações no trabalho e a realização do trabalho 

em si. Afirmou presenciar problemas de pessoas ficarem doentes por milhares de 

razões. Para ele, os professores em geral, em todas as categorias, são os que mais 

tem problemas de doença psicossocial e o seu trabalho tem várias razões para ser 
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estressante. Por exemplo, se trabalha numa zona de conflagração do tráfico ou se 

atua num ambiente em que a guerra por razões pessoais é permanente entre os 

professores. Para ele não é a produtividade, mas a cobrança de produtividade é que 

está fazendo a pessoa adoecer. São as guerras internas. Isso confirma a pesquisa 

de Dejours ao dizer-nos que as condições de trabalho causam sofrimento. 

A competitividade instaurada no campo universitário, como também as 

disputas de poder e de ego, certamente são situações que vão desencadear algum 

tipo de interferência no aparelho psíquico do professor. O fato de não conseguir 

contemplar as suas expectativas sobre seu favorável desempenho acadêmico, vai 

gerar alguma enfermidade. 

Os outros dois coordenadores afirmaram que o professor da pós-graduação 

trabalha muito. Para um deles, porque falta definição da carreira, da profissão 

docente na universidade pública pela inflação de demandas que o professor 

incorpora, segundo as regras de progressão na carreira. 

Pode-se, então, interpretar que mesmo os coordenadores não declarando 

objetivamente que percebem sofrimento por parte dos professores, as relações 

interpessoais conflituosas, a intensificação e a precarização que se estabelecem no 

ambiente do trabalho, além da pressão por produtividade, acabam por desencadear 

um universo hostil ou, pelo menos, conturbado, que pode causar processos de 

estresse e afetar o sistema psíquico desenvolvendo doenças.  

Em outra perspectiva, extraiu-se do depoimento de um professor da esfera 

pública federal que existem professores que se sentem humilhados, professores que 

nunca conseguem se credenciar na pós-graduação. Professores que se aposentam 

antes de realizar o sonho de atuar na pós-graduação porque têm outro tipo de 

produção que não se coaduna com as produções exigidas para efeito de pontuação 

segundo os critérios de publicação da CAPES. 

Outro depoimento do professor 3F revela que percebe muita reclamação e 

pesquisadores demonstrando cansaço e desgastes físicos e mentais segundo ele: 

“No fim de semana, você liga para as pessoas e elas estão fazendo o quê? Estão 
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trabalhando. Essa conversa é comum. Tirei férias e não consegui ficar uma semana 

sem trabalhar”. Diante disso, em que medida essa situação de intensificação do 

trabalho na pós-graduação pode estar se transformando em sofrimento? No caso 

específico desse professor, que durante a entrevista olhava sempre para o seu 

relógio foi realizado o seguinte diálogo: 

- Desculpe, professor, se estou retirando parte do seu tempo com 

essa entrevista. Mas eu não poderia perder o seu depoimento. 

- Não, não está não. Estou me sentindo à vontade, pode deixar. Estou 

tomando conta da hora, mas eu vou fazer até o final, não se preocupe. 

Eu me atraso sempre, mas eu faço tudo. Veja bem, hoje eu só tinha 

um jeito, eu não marcar com você, porque eu tinha aula de 11h às 

13h. Almocei nesse período de tempo. [a entrevista foi marcada para 

às 13h] Tenho uma reunião às 15h e outra às 17h. Amanhã eu dou 

aula de 7h da manhã às 8h da noite. Quando é que eu ia marcar com 

você? Quinta e sexta também dou aula. Eu me atrasei 10 minutos com 

você, vou me atrasar 10 minutos na reunião. É o jeito, fazer o quê? 

Comprovada está a intensificação do trabalho. Mas, até que ponto essa 

correria contra o tempo para dar conta de uma rotina tão intensa não estaria 

retirando a tranquilidade desse professor, tornando o seu dia-a-dia estressante e 

acarretando sofrimento, mesmo que não tenha revelado ou percebido estar sendo 

submetido a ele? 

Mais um depoimento reforça essa situação. Um professor declarou não 

conhecer algum docente passando por sofrimento, mas confirma ouvir comentários 

sobre um certo cansaço e um abrir mão inevitável de certas coisas. Reafirma que o 

professor de pós-graduação dificilmente tem um final de semana integral para 

descansar. Mas, é um pesar na balança e ver o que pode trazer de interessante, de 

desafiador. Isso lhe parece uma opção consciente. 

Na esfera privada, o estresse parece estar se manifestando entre os 

professores. Um entrevistado declarou não reconhecer situações de sofrimento, mas 

admitiu conhecer muitos colegas que tiveram problema que afetaram seu estado 

emocional. Outros problemas também se manifestaram. Esse professor reconhece 

que problemas mentais e físico andam tão juntos às vezes que podem ser 
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confundidos. Mas o estresse é uma constante por conta do cumprimento dos 

critérios de publicação. 

Do depoimento de um professor que ocupou a coordenação adjunta do 

programa, obteve-se a posição de que, por ter acompanhado o processo de 

publicação dos docentes, no último ano de sua gestão, observou um aumento de 

sinais de estresse nos professores, por conta do peso dos critérios de produção 

bibliográfica. Isso foi observado em professores que têm muitas atividades e que 

dão muita atenção aos seus alunos. Esse respondente acredita que um diferencial 

do seu programa da esfera privada seja a atenção dedicada aos alunos. Orientação 

fornecida desde o início do curso. 

Mais um depoimento recai sobre o estresse. Esse entrevistado acredita que o 

estresse pode desencadear numerosas doenças e divulgou que uma colega do 

programa da esfera privada falecera em decorrência de um câncer no primeiro 

semestre de 2016. Com isso, nos remete a pensar que essa doença é autoimune, 

que a imunidade tem relação com questões emocionais, logo, com o aparelho 

psíquico e que uma das causas do câncer é o estresse. Estaria, então, sugerindo 

que há possibilidade de se desenvolver um câncer num ambiente de trabalho 

estressante no qual também se manifestam processos de somatização. Esse 

professor afirmou acreditar que há relação entre as condições de saúde na pós-

graduação e o processo de produção que não diz respeito apenas à produtividade 

em si, mas ao processo de cobrança que se desdobra do sistema de avaliação que 

acaba por instituir um modelo de produção acadêmico-científica. 

Consideramos pelo que já se sabe, por domínio público, que o estresse é 

uma resposta do organismo humano a intensas e prolongadas situações de pressão 

e tensão em decorrência das quais se desencadeiam reações fisiológicas, orgânicas 

e psíquicas, e que, diante disso, as pessoas buscam a superação ou adaptação às 

situações que lhe são impostas, também no ambiente de trabalho.    

Dando-se a devida importância ao estresse como desencadeador de 

sofrimento, buscando-se fundamentação em Dejours et al. (2007), podemos afirmar 

que a prática do trabalho por meio das constantes e necessárias exigências 
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relacionadas às atividades do trabalhador desencadeiam sofrimento. O sentimento 

de um possível fracasso diante dessas exigências, no caso do professor-

pesquisador, por não contemplar as expectativas sobre seu o desempenho 

acadêmico, vai contribuindo com isso. Se as pressões exercidas sobre os 

professores credenciados da pós-graduação para publicarem desencadeiam 

situações que desequilibram o seu estado emocional lhe causando estresse, então, 

também lhe causam sofrimento. 

Há duas formas de caracterizar os tipos de sofrimento produzidos no ambiente 

profissional do professor da pós-graduação. Relembrando Dejours et al. (2007), os tipos 

de sofrimento podem ser patogênico ou criativo. O sofrimento patogênico desencadeia-

se do esgotamento das condições defensivas do trabalhador. Produz um tipo de 

sentimento de que os últimos recursos defensivos que lhe restam não foram 

compensados e isso contribui com o seu desequilíbrio psíquico, tendo como 

consequência uma gradativa ou violenta descompensação mental ou psicossomática e 

também o adoecimento. Nesse contexto, diante das pressões por produtividade 

direcionadas ao professor-pesquisador, por exemplo, isso vai lhe retirar a energia e a 

motivação de seguir em frente acarretando desprazer e tensões. 

Segundo esse autor, quando não mais se consegue o rearranjo da 

organização do trabalho e com isso a relação do trabalhador com a organização do 

trabalho é interrompida, desencadeia-se o sofrimento. Ou seja, a energia e 

motivação de seguir em frente que não são descarregadas por meio das atividades 

laborais vão se avolumando no aparelho psíquico, levando a um sentimento de 

desprazer e tensão. 

O sofrimento criativo tem a ver com o comportamento do trabalhador em 

desenvolver soluções efetivas de recuperação de suas condições saudáveis, 

buscando aumentar sua percepção de autoestima e reconhecimento de suas 

capacidades de resolver os problemas, fazendo com que se lance à inovação, 

descobrindo soluções originais para as situações que enfrenta no ambiente de 

trabalho. Dessa forma, por meio de sua criatividade ou da criatividade de seus 

colegas de trabalho, podem surgir novas situações que tendem a transformar o 
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sofrimento psíquico. O sofrimento, quando transformado em criatividade, contribui 

beneficiando a identidade e torna o indivíduo mais resistente quanto à 

desestabilização psíquica e somática. O trabalho, nesse caso, vai atuar como 

mediador da desestabilização e da fragilidade da saúde. 

Utilizando os mecanismos desencadeados pelo sofrimento criativo, os 

professores-pesquisadores poderiam desenvolver alguma lógica que viesse 

contornar as causas de seu sofrimento e recuperar suas condições físicas, 

emocionais e, numa situação mais grave, a sua saúde psíquica. 

Prosseguindo a análise do ambiente profissional na pós-graduação, buscamos 

saber se os professores já se sentiram discriminados ou se os coordenadores do 

programa tiveram conhecimento de algum docente credenciado ter sido tratado de 

maneira discriminatória, por seus pares, pelo fato de não conseguir atender aos 

critérios de produtividade, sob a justificativa de estar colocando em risco a avaliação 

positiva do programa de pós-graduação.  

Na esfera pública federal, por parte dos coordenadores, uma posição foi apurada 

dando conta de ter havido tratamento discriminado com os professores antigos que não 

conseguiam produzir. Havia um mal-estar. Essa percepção fez exatamente esse 

coordenador decidir por isentar esses professores do cumprimento dos critérios de 

publicação.  Para esse coordenador, há discriminação e desqualificação das pessoas 

em outros programas. 

Já os professores da esfera pública disseram não ter recebido qualquer 

tratamento discriminatório por parte de colegas do programa, mas registraram 

conhecer colegas que foram discriminados e dentre eles um caso que teve como 

resultado o seu descredenciamento. 

 Outro caso relatado de discriminação, segundo o entrevistado da esfera 

pública, fez o professor sentir-se diminuído como se fosse mau caráter e 

incompetente porque não estava atendendo aos critérios de produção bibliográfica. 

Como se fosse uma pessoa de menor valor. Isso aconteceu mais de uma vez. 

Nesse contexto, pode-se perceber que aquele que recebe esse tipo de tratamento 



350 

 

veste a carapuça e pode vir a sofrer de depressão. Por outro lado, a pessoa que 

produz acaba sendo levada a olhar para o outro como se ele fosse de categoria 

inferior. Inconscientemente, a pessoa acaba compactuando com esses valores 

distorcidos, vai no fluxo e acaba sendo cooptada por uma política perversa.  

Na esfera privada, um professor divulgou ter sido tratado de forma discriminatória 

por não ter contemplado o número de publicações por ocasião da avaliação da CAPES.  

Uma vez, eu estava com artigos que eu sabia que iam ser publicados, 
mas estavam demorando as respostas das submissões. Isso, no 
controle da coordenação mostrava minha produção baixa. De repente, 
publicaram internamente uma relação divulgando o número de 
produções de cada docente. Me senti exposta (professor 5P). 

Outras duas respostas confirmaram a existência de tratamento discriminatório 

por pares na pós-graduação. Em um desses casos, o professor decidiu pedir 

aposentadoria. No outro depoimento, é confirmada a situação que instituiu uma lista, 

caracterizando a formação de um ranking entre professores do programa da esfera 

privada que divulgava o nome do professor, o número de produtos e os locais de 

publicação. Nessa relação, havia o nome de dois professores que ainda não haviam 

publicado naquele ano, expondo-os, assim, de maneira desnecessária.  

Os coordenadores da esfera privada afirmaram não perceber que professores 

tenham sido tratados de maneira discriminatória por não terem conseguido cumprir os 

critérios de publicação. A divulgação da referida lista das publicações, ao invés de 

causar constrangimentos, na visão deles, pode ter tido a intenção de estimular um certo 

espírito de competição para publicarem. Por outro lado, pode ser interpretado como 

uma ameaça pública para forçar a publicação e, até mesmo, obter apoio coletivo caso 

seja decidido o descredenciamento de algum docente por improdutividade. Mas, essa 

exposição pública pode provocar um sentimento de estigma.  

Nota-se claramente, na postura desses coordenadores, que eles já naturalizaram 

o discurso de produtividade da CAPES, pelo fato de usarem a estratégia de divulgarem a 

lista de produtividade, que ao invés de se tratar de uma exposição da condição produtiva 

de cada pesquisador seja considerada como uma forma de estimular a produção dos 

docentes e, assim, continuar-se cumprindo os critérios de produção bibliográfica. 
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A forma como interpretamos e valorizamos os atributos das pessoas pode se 

constituir em estigma. De acordo com Goffman (2004), isso quer dizer que a 

identidade social virtual está relacionada às expectativas que fazemos sobre as 

características que desejamos encontrar numa pessoa quando com ela nos 

relacionamos, enquanto a identidade social real é resultado da identificação das 

características verdadeiras evidenciadas nessa pessoa. Quando interpretamos essas 

identidades de formas diferentes e prejudiciais estamos estigmatizando a pessoa.   

A respeito dos estigmas, de acordo com Goffman, quando o estigmatizado 

consegue reconhecer que a sua característica distintiva é de conhecimento de todos 

ou imediatamente se evidencia, fica caracterizado o estigma do tipo desacreditado. Se 

a característica distintiva não é nem percebida e nem imediatamente perceptível por 

outras pessoas, o estigma é do tipo desacreditável. O estigma emerge numa situação 

em que há uma expectativa geral de que os que estejam numa determinada categoria 

deveriam cumprir a norma, ao invés de apenas apoiá-la. 

Para esse autor, o estigma desvaloriza o indivíduo, tocando-o internamente 

de forma tão significativa, que ele chega a se sentir um ser diferente da raça 

humana, inferior aos considerados normais. Na condição de desacreditado, o 

estigmatizado tende a sofrer com sentimentos de natureza depressiva como 

ansiedade, pudor, medo, menosprezo. Esse tipo de sentimento foi percebido em 

uma das situações divulgadas na esfera privada. 

Esse episódio que envolveu esse professor pode ser interpretado como tendo 

passado pela condição de “estigmatizado desacreditado” ao conviver num contexto 

de assujeitamento que aguarda por aceitação de seus pares do programa que criam 

expectativa e atitude de controle sobre as suas publicações. Estaria, então, esse 

professor sofrendo por estigmatização e manifestando alguma forma de depressão 

desencadeada pela ansiedade de ter a sua não produção divulgada, além de 

desenvolver certo medo por ser aquele que não conseguiu publicar.  

Para Goffman, independentemente de reconhecer o seu estigma, é preciso 

que o estigmatizado saiba lidar com as emoções diárias que surgem do 

tensionamento das relações com as outras pessoas consideradas não 
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estigmatizadas. Os estigmatizados nessas duas formas convivem com aqueles 

considerados não estigmatizados de uma maneira que o estigma seja encarado 

como algo que não os atinge mais porque a relação tende a sofrer uma 

normalização. No momento do estabelecimento do estigma, estigmatizados e não 

estigmatizados podem sofrer com isso. Com o passar do tempo e com a convivência 

entre eles, o estigma vai sendo considerado como algo comum, e eles acabam por 

superar as diferenças e a situação torna-se acomodada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os dados da pesquisa de campo e bibliográfica que orientaram as 

considerações finais desta tese baseiam-se nas respostas obtidas de coordenadores 

e professores dos programas de pós-graduação em Educação das duas universidades 

pesquisadas, respectivamente, das esferas pública federal e esfera privada, e 

também nos resultados de estudos de outros pesquisadores que constituem a 

literatura científica disponível para consulta nas bibliotecas e sítios da internet.  

Antes de adentrarmos à análise dos contextos, buscamos conhecer como os 

coordenadores entendiam o processo de desenvolvimento das políticas de avaliação 

dos programas de pós-graduação em Educação, quanto aos critérios de produção 

bibliográfica. Das discussões, cinco posições foram configuradas: (1) uma realidade 

que está dada e naturalizada pela comunidade acadêmica, apesar da discordância 

sobre a padronização do modelo de avaliação; (2) processo conduzido fortemente 

influenciado pelas áreas que compõem as ciências duras; (3) um contexto no qual 

não se observa qualquer interesse dos docentes para, ao menos, se discutir 

possibilidades de alterá-lo; (4) processo conduzido num regime de subalternização 

que tolhe a autonomia do pesquisador; e (5) avaliado, sobretudo, segundo a 

subjetividade incontestável de comissões de avaliadores da CAPES, a partir de uma 

realidade descrita objetivamente. 

Contemplando o contexto de influência do referencial analítico, as políticas 

de avaliação da pós-graduação, com foco na produção bibliográfica, receberam 

influência de tendências globais, principalmente dos organismos internacionais, com 

destaque para o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Podendo-se até 

interpretar como um poder autoritário desses organismos internacionais sobre a 

formulação dos textos das políticas de avaliação, camuflado como orientações ou 

recomendações e que, na verdade, são exigências. Isso confirma as posições já 

conhecidas de Helena Altmann (2002), constatando as influências do Banco Mundial 

no projeto educacional brasileiro. A influência de organismos internacionais nos 

textos das políticas educacionais brasileiras é evidente, desde a década de 1990. A 

política de avaliação da CAPES está submetida a essa influência tendo em vista que 
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as diretrizes de desenvolvimento propostas pelo Banco Mundial com relação à pós-

graduação são identificadas nos textos dos Planos Nacionais de Pós-Graduação. 

A internacionalização pode ser admitida como uma evidência da influência 

desses organismos que estariam sugerindo a projeção da pesquisa brasileira no 

mundo, desconsiderando que há peculiaridades nas pesquisas realizadas sobre 

temas ou problemas especificamente brasileiros que, transformadas em artigos 

científicos, não vão interessar aos periódicos estrangeiros, configurando-se, assim, 

numa dificuldade para serem publicados.  

Com relação à participação de grupos de interesse influenciando a 

formulação dessas políticas de avaliação, constatamos a existência de um frequente 

embate desigual entre a esfera pública e a esfera privada, no qual a pública está 

sempre destinada a ganhar, considerando o seu poder hegemônico sore a esfera 

privada. Além disso, há predomínio das áreas das ciências duras sobre as das 

ciências humanas condizente à elaboração dos textos dessas políticas.  

Outros grupos identificados com tendo influenciado essas políticas pertencem 

à esfera privada, tratando-se de empresas de ensino, grandes universidades 

particulares e empresas com interesse em certas pesquisas, como o caso de 

indústrias farmacêuticas. Nesse contexto, há interesses por recursos que podem ser 

destinados e as disputas para a sua obtenção. E, nas diferentes áreas de conhecimento, 

também há disputas entre programas de pós-graduação, para obterem recursos. 

A influência das políticas globais nos textos da política de avaliação da pós-

graduação teve caráter de internacionalização, possibilitando a ida de pesquisadores 

para estudarem no exterior e abrindo espaço para a publicação internacional e por 

outro lado, representou uma ampliação das estratégias de controle e cumprimento 

de metas introduzindo a lógica da produtividade nos moldes empresariais.  

Na ótica dos coordenadores, houve espaço para o debate sobre os critérios de 

publicação, mas não houve demonstração de interesse por parte dos professores 

credenciados em participar ativamente desse debate. Os coordenadores, no Forpred, 

vêm tentando discutir essa situação, ainda sem resultados significativos, em nome de 
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uma representação inexistente. Há queixas a respeito dos critérios de produção 

bibliográfica mas não há iniciativas concretas dos docentes para modificá-los. 

Por outro lado, percebemos que os professores estão ausentes desse debate 

por já terem, em grande medida, internalizado a lógica da produtividade e pela sua 

descrença de que esse debate, pelo seu caráter excessivamente burocrático e 

formal, produzirá o rompimento com o produtivismo acadêmico.   

Considerando o contexto da produção do texto das políticas de avaliação 

da pós-graduação, não foi constatada, também, a presença dos professores no 

sentido de legitimar uma construção coletiva dos critérios de produção bibliográfica, 

como principais interessados na formulação dessas políticas. 

Apuramos ter havido também nesse contexto a participação de outros 

interessados na elaboração dos critérios de produção bibliográfica surgindo de forma 

sutil ou mais explícita, como tem sido o caso dos organismos internacionais identificados 

desde os anos 1990 até a atualidade, que vêm financiando projetos e programas na 

área da Educação, tais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 

Foram constatadas contradições e inconsistências nos textos dos critérios de 

produção bibliográfica, porque o sistema de avaliação apresenta falhas. Por 

exemplo, lacunas na classificação do qualis livros que originam recursos sem 

respostas e causam aborrecimentos e frustrações, nos coordenadores dos 

programas e nos autores. Vale ressaltar o seu caráter prescritivo (readerly) com 

determinações de cima para baixo e problemas quanto a compreensão por parte dos 

professores, tendo em vista os critérios terem a conotação de imposição e as 

discussões em torno de sua modificação somente contemplarem as métricas ao 

invés de romperem com a lógica do produtivismo acadêmico. 

Da análise do contexto da prática, inicialmente, os professores da esfera 

pública federal, embora reconheçam que há necessidade de se avaliar a produção 

acadêmica na pós-graduação, criticam o aspecto quantitativista e os critérios de 

classificação do qualis periódicos, tendo em vista as revistas mais bem qualificadas 

serem proporcionalmente em quantidade menor que a demanda por publicação, 
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causando um estrangulamento para se publicar. Essa situação pode estar viciando 

autores a empregar certas artimanhas para publicar em periódicos que pontuam.  

E mais, a transitoriedade da classificação das revistas pelo Sistema Qualis 

constitui-se num problema, ao gerar expectativas de pontuação no momento da 

aceitação do artigo e por ocasião da avaliação a revista ter rebaixada a sua 

classificação. O corporativismo foi identificado favorecendo a publicação de certos 

grupos e autores, além de ser possível constatar artigos frágeis sendo publicados 

em periódicos bem avaliados.  

Na esfera privada os professores também consideraram que deva haver 

avaliação da produção docente e se posicionaram a respeito da exigência e da 

busca por periódicos bem classificados para publicar, bem como do tempo que se 

exige para apresentar os resultados de pesquisa em forma de publicação, 

desconsiderando o seu amadurecimento, o que pode prejudicar a qualidade dos 

artigos publicados. 

Quanto ao acolhimento dos critérios de produção bibliográfica, na esfera 

pública federal a percepção é a de haver uma atitude de naturalização das 

exigências por publicação, também havendo acomodação e assujeitamento por 

parte dos docentes credenciados, sem manifestar qualquer forma de resistência 

buscando romper com a lógica do produtivismo acadêmico. 

Os professores da esfera privada concordam com as posições dos 

professores da esfera pública quanto ao posicionamento crítico sobre os critérios de 

produção bibliográfica, mas também não apresentam resistência. Na esfera privada 

os professores são mais pressionados para publicar e devem se comprometer com 

isso ou correm o risco de serem demitidos se não tiverem publicação pontuada.  

No geral não foram observadas formas de resistência por parte dos 

professores da esfera pública federal nem da esfera privada com relação a perda da 

autonomia, falta de oportunidades de expressar dificuldades, opiniões, insatisfações 

ou dúvidas por estarem frequentemente sendo pressionados quanto à sua 

produtividade. Há assujeitamento diante dos critérios de produtividade, havendo um 
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sentimento de que é preciso acatá-los sob o risco do descredenciamento do docente 

pelo fato de não ter sido produtivo e de também prejudicar o programa de pós-

graduação. Os pesquisadores reclamam e socializam suas reclamações com seus 

pares, mas, cumprem os critérios de produtividade. Já é uma situação naturalizada. 

Deve haver adequação ou descredenciamento da pós-graduação. Como já foi dito 

antes, na esfera privada o descredenciamento gera desemprego e os professores se 

comportam de maneira a se protegerem, lançando mão de estratégias de proteção 

coletiva, tais como coautores.  

Os professores, tanto da esfera pública quanto da esfera privada, possuem 

dificuldades em lidar com os critérios de produtividade na sua prática profissional. 

Registraram o acúmulo de atividades que precisam dar conta no dia-a-dia e a falta de 

apoio administrativo na pública. A demora das respostas das submissões dos artigos 

pelas editoras foi uma dificuldade apontada pelos professores, o que pode tornar os 

dados da pesquisa obsoletos por conta de dois ou mais anos de espera. 

Há espaços de vivências democráticas na esfera pública, considerando que 

alguns professores desenvolvem projetos que têm poucas chances de produzir artigos 

que possam competir na acirrada arena das publicações pontuadas, mas que promovem 

prazer e crença de estar contribuindo significativamente com certas realidades 

educacionais, libertando-se da pressão de ter produtos publicáveis como resultados 

dessas pesquisas. Outra evidência está no fato de se romper com a tradição quanto à 

formação de bancas que, ao invés de somente constar de doutores experientes para 

compô-las, também são formadas por recém-doutores como avaliadores. 

Na esfera privada os professores também confirmaram a existência de 

espaços de vivência democrática observada entre os pares das linhas de pesquisa e 

até com colegas de outras linhas, quanto às publicações conjuntas e coautorias.  

Não foi apurado junto aos coordenadores, professores da esfera pública e da 

esfera privada qualquer procedimento realizado por iniciativa de docentes 

credenciados ou orientados institucionalmente pelo programa de pós-graduação, 

que sugerisse o redimensionamento do texto dos critérios de produção bibliográfica 

e nem que pudesse ser considerado como alternativo ao cumprimento das 
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exigências por produtividade de maneira a reduzir a pressão e a contribuir com o 

alcance das produções almejadas. Há muita reclamação e nenhuma proposta 

concreta de rompimento com o atual paradigma de produtividade. 

Na análise do contexto das estratégias políticas apurou-se que na esfera 

pública federal os professores em sua totalidade concordam que há tratamento 

desigual com os pares que apresentam problemas para publicarem em periódicos 

bem avaliados no Sistema Qualis. Na esfera privada também são percebidas 

desigualdades no tratamento com professores com dificuldade de produzir.  

Visando a formulação e exequibilidade de novos paradigmas capazes de 

romper com o atual paradigma de produtividade vigente, com foco nos critérios de 

publicação, a partir de práticas emergentes, vislumbramos o que poderia estar para 

além do muro, lançando um olhar sobre o Prêmio Nobel; o FabLab e o Open Access. 

Inspirado nos critérios de premiação do Prêmio Nobel, identificamos a prática 

emergente de valorização de subjetividades e valorização qualitativa do grau de 

ruptura, impacto ou contribuição para o campo do conhecimento, a paz e a 

humanidade, na produção de conhecimento científico e/ou tecnológico. O que 

sugere a importância desses valores como novos paradigmas estruturantes. 

O projeto FabLab SP, nas suas práticas de valorização da produção 

colaborativa e uso compartilhado de laboratórios que promovem a acessibilidade a 

conhecimentos e projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, o uso gratuito 

de ferramentas de fabricação digital, a redução de custos de produção e a 

democratização de materiais disponíveis a todos os interessados, poderia inspirar 

mudanças no paradigma produtivista vigente. Vislumbramos a importância desses 

novos espaços produtivos na superação de dificuldades materiais de acessibilidade 

a conhecimentos e a ferramentas/tecnologias instrumentais à pesquisa. O que 

sugere a importância desses valores e espaços produtivos emergentes como novos 

paradigmas estruturantes dos programas de pós-graduação, sobretudo via criação 

desses tipos de arranjos produtivos conforme as necessidades de cada programa e 

de cada área de conhecimento. 
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Inspiração também encontramos nas práticas de repositórios de artigos 

científicos Open Access ("Acesso Aberto"), que promovem os valores de acesso 

universal e disponibilidade de conteúdos de publicações científicas, bem como de 

difusão e viabilização da produção dialógica entre os conteúdos de diversos 

periódicos e canais de publicação. 

Como potencial benefício desses valores, vislumbramos a possibilidade de 

criação de um repositório nacional de conteúdos de publicações científicas indexadas 

pela CAPES, que viabilizasse acesso universal aos conteúdos pela internet, desde 

que necessariamente abertos, de forma a facilitar a pesquisa bibliográfica, aumentar a 

difusão do conhecimento e viabilizar a produção científica dialógica.  

Pelo cotejamento realizado, constatou-se apenas na esfera pública federal a 

existência da intensificação e da precarização do trabalho na pós-graduação, na 

percepção de coordenadores de programas e de professores credenciados. 

Entretanto, na esfera privada essas situações não foram percebidas. Houve, sim, o 

registro de problemas nas relações interpessoais interferindo no ambiente de trabalho.  

Por conta da realidade impositiva por publicação, os professores da esfera 

pública e da esfera privada são pressionados permanentemente pelo sistema de 

avaliação da pós-graduação, o que tem acarretado adoecimento, afetando a sua 

saúde física e mental e produzindo sofrimento, de acordo com Dejours (1992) e 

Dejours; Abdoucheli; Jayet (2007). Além disso, por receberem tratamento 

discriminatório, nos casos de não corresponderem à lógica da produtividade, 

passam por processos de estigmatização segundo Goffman (2004). 

A realidade empresarial introduzida na atividade intelectual da universidade 

retira do professor parte significativa da sua autonomia e da sua liberdade de 

pensamento, indispensáveis para a produção do conhecimento crítico e inovador. 
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CIÊNCIA SOBRE O TERMO DE CONSENTIMENTO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
 

Projeto: POLÍTICAS DE CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE NA PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. 

 
 
Pesquisador: Robson Luiz Sueth de Oliveira 
Orientadora:  Drª Maria de Fátima Costa de Paula 
 
 

CIÊNCIA SOBRE O TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Pelo presente documento declaro ter sido informado sobre os objetivos e a 

metodologia que será adotada na pesquisa objeto deste termo de consentimento, 

realizada por Robson Luiz Sueth de Oliveira (professorsueth@ig.com.br), 

doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

Fluminense e, também, com relação ao processo de coleta dos dados, por meio de 

entrevistas realizadas com os professores desse mesmo programa de pós-

graduação em Educação, sob a minha coordenação. 

 
 
 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2016. 
 
 
 
Nome do(a) Coordenador: _________________________________________ 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
 

Projeto: POLÍTICAS DE CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE NA PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. 

 
 
Pesquisador: Robson Luiz Sueth de Oliveira 
Orientadora:  Drª Maria de Fátima Costa de Paula 
 
 

CIÊNCIA SOBRE O TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Pelo presente documento declaro ter sido informado sobre os objetivos e a 

metodologia que será adotada na pesquisa objeto deste termo de consentimento, 

realizada por Robson Luiz Sueth de Oliveira (professorsueth@ig.com.br), 

doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

Fluminense e, também, com relação ao processo de coleta dos dados, por meio de 

entrevistas realizadas com os professores do programa de pós-graduação em 

Educação da Universidade Estácio de Sá, sob minha coordenação. 

 
 
 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2016. 
 
 
 
Nome do(a) Coordenador:_________________________________________ 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 
Projeto: POLÍTICAS DE CONTROLE DO TRABALHO DOCENTE NA PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. 
 
Pesquisador: Robson Luiz Sueth de Oliveira 
Orientadora:  Drª Maria de Fátima Costa de Paula 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Pelo presente documento declaro ter sido informado sobre os objetivos e a 
metodologia que será adotada na pesquisa objeto deste termo, realizada por 
Robson Luiz Sueth de Oliveira (professorsueth@ig.com.br), doutorando do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. 

Tomei conhecimento de que, se houver qualquer dúvida sobre os 
procedimentos empregados no estudo, poderei questionar sua validade ou mesmo, 
se julgar pertinente, exigir a minha retirada como participante da pesquisa. 

Meu consentimento está alicerçado na garantia de ser integralmente 
respeitados, especificando-se os aspectos seguintes: 

(a) Meu nome não será divulgado. Todos os dados pessoais têm caráter 
confidencial. A apresentação de resultados em eventos e artigos científicos 
serão divulgados na condição de grupos e codinomes, de maneira que não 
permita a identificação individual dos participantes; 
 

(b) A áudio gravação é parte dos procedimentos de coleta e registro dos dados e 
terá o meu consentimento, não se admitindo sua divulgação pública, excetuando 
a utilização das informações nos contextos exclusivamente acadêmicos; 
 

(c) As entrevistas serão programadas junto à coordenação do programa e de acordo 
com minha disponibilidade, devendo ser realizadas nos horários que não interfiram 
nas minhas atividades profissionais e nem na rotina do programa de pós-graduação; 
 

(d) O pesquisador compromete-se a fornecer qualquer informação produzida sobre 
os desdobramentos da produtividade acadêmica sob a égide das exigências da 
Capes, sobre os demais participantes e sobre mim mesmo, quando solicitado. 

 
Autorizo a minha participação neste estudo. 
 

Rio de Janeiro, _____ de ________________ de 2016. 
 
 
Nome do(a) docente: _____________________________________________ 
 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS COORDENADORES  

DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS COORDENADORES E EX-COORDENADORES  
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

1- Há quanto tempo está na condição de professor credenciado do programa de pós-graduação 
em educação? 
 
2- Como você entende o processo de desenvolvimento das políticas de avaliação dos 
programas de pós-graduação stricto sensu da área de educação, formuladas pela 
CAPES, com especificidade para os critérios de produção bibliográfica? 
 
3- Se você considera que a CAPES tenha sido conduzida por alguma tendência global 
para a formulação dessas políticas, por favor explicite-a. 
 
4- Considerando que você tenha conhecimento sobre políticas globais internacionais, 
nacionais ou locais que foram empregadas ou que influenciaram a elaboração das 
políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu da área de educação, pela 
CAPES, por favor, especifique-as. 
 
5- Se você teve conhecimento sobre políticas globais que efetivamente influenciaram a 
elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu, por favor, queira 
identificar os órgãos, instituições, organismos multilaterais ou movimentos internacionais 
autores dessas políticas. 
 
6- Numa situação, quem sabe, não institucional, você acredita ter havido a participação 
de grupos de interesse que influenciaram a elaboração das políticas de avaliação da 
pós-graduação stricto sensu, considerando o caráter específico dos critérios de 
produção bibliográfica? 
 
7- Levando-se em consideração que você tenha admitido que houve influência de políticas 
globais na elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu ou que a 
CAPES seguiu alguma tendência na sua elaboração, como avalia esta influência? Como 
conservadora ou progressista? 
 
8- Caso você tenha especificado, na pergunta n.º 4, políticas globais que influenciaram a 
elaboração das políticas de avaliação da pós-graduação stricto sensu, na sua percepção 
acredita ter havido debate suficiente em torno da constituição de um discurso coletivo 
que pudesse justificar a decisão pela influência admitida, principalmente sobre os 
critérios de produção bibliográfica? 
 
9- Na elaboração dos textos referentes aos critérios de produção bibliográfica houve a 
participação dos professores-pesquisadores diretamente envolvidos no processo de 
avaliação? Se a resposta for positiva, como estes profissionais participaram dessa 
elaboração? 
 
10- Você tem ideia se na condição de ter havido a participação de interessados na 
elaboração dos critérios de produção bibliográfica que integram as políticas de avaliação 
da pós-graduação stricto sensu, as intenções, os valores e os propósitos dos discursos 
predominantes e ideias-chave do texto foram efetivamente formuladas por consenso? 
Por favor, explicite. 
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11- Ainda, de acordo com a participação de interessados na elaboração dos textos dos 
critérios de produção bibliográfica, acredita ter havido a participação de interessados 
não explicitados no texto, surgindo de maneira oculta? Se possível, identifique-os, por 
favor. 
 
12- Considerando que os estilos de elaboração de textos de políticas públicas podem 
ser identificados como readerly (prescritivo) ou writerly (construídos por várias mãos), 
como você caracterizaria a elaboração dos textos que constituem os critérios de 
produção bibliográfica na pós-graduação stricto sensu? Por favor, explique. 
 
13- Você consegue perceber inconsistências, contradições e ambiguidades nos textos 
pertinentes aos critérios de produção bibliográfica na pós-graduação stricto sensu? Em 
caso positivo, por favor, queira descrevê-las. 
 
14- É possível admitir que os textos referentes aos critérios de produção bibliográfica na 
pós-graduação stricto sensu apresentem acessibilidade, compreensão e 
desdobramentos em orientações, diretrizes e critérios pelos seus destinatários? Por 
favor, especifique sua posição. 
 
15- Você observa algum procedimento, praticado por iniciativa dos docentes 
credenciados ou orientado institucionalmente pelo programa de pós-graduação, que 
seja considerado como alternativo ao cumprimento das exigências por produtividade, de 
maneira a reduzir a pressão e a contribuir para o alcance das produções almejadas? Em 
caso positivo, por favor, descreva-o. 
 
16- Como você considera as condições sob as quais os docentes credenciados nos 
programas de pós-graduação stricto sensu da área de educação vêm sendo avaliados? 
Como eles lidam com os critérios de produção bibliográfica exigidos pela CAPES? Você 
considera estes critérios adequados? 
 
17- Você consegue identificar impactos importantes nas linhas de pesquisa e no 
trabalho intelectual dos pesquisadores com base nos critérios de produtividade docente 
e institucional elaborados pela CAPES? Por favor, destaque-os. 
 
18- Diante dos resultados dos relatórios/avaliações finalizados e divulgados pela 
CAPES, você já identificou contrastes entre os dados oficiais e os obtidos no contexto 
da prática?  
 
19- Você consegue perceber mudanças na sua prática profissional ou na estrutura do 
programa, sejam as observadas em locais específicos ou no sistema como um todo, 
influenciadas pelos critérios de produtividade docente e institucional? Especifique-as, 
por favor. 
 
20- Considerando as mudanças referenciadas na pergunta nº 19 provocadas pelas políticas 
de avaliação da CAPES, com particularidade para os critérios de produtividade docente, você 
considera que elas produziram algum impacto social? Trouxeram benefícios para a 
sociedade? Por favor, explicite. 
 
21- Você tem notícias de docentes que pediram descredenciamento tendo por motivo a 
dificuldade de atender aos critérios de produtividade no contexto da pós-graduação 
stricto sensu? 
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22- Você conhece algum caso de sofrimento físico ou mental de docentes em 
decorrência das exigências de produtividade na pós-graduação stricto sensu? 
   
23- Você tem conhecimento de algum professor credenciado ter sido tratado de maneira 
discriminatória ou rotulado, por seus pares, pelo fato de não conseguir atender aos 
critérios de produtividade colocando, assim, em risco, a avaliação positiva do programa? 
 
24- Recentemente, por ocasião dos fóruns de coordenadores de programas de pós-
graduação na área de educação, foi sugerida alguma proposta que viesse facilitar ou 
redimensionar os critérios de produtividade exigidos no processo de avaliação periódica da 
CAPES? Se positivo, por favor, descreva-os. 
 
25- Você percebe condições ou situações no ambiente profissional do professor-
pesquisador que podem ser identificadas como “precarização do trabalho docente”? 
Caso sua resposta seja afirmativa, por favor enumere-as. 
   
26- Você percebe algum tipo de cooperação entre os programas de pós-graduação em 
educação? Se afirmativo, pode descrevê-lo? 
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APÊNDICE 4 

ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES CREDENCIADOS  

NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
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ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS PROFESSORES-PESQUISADORES 

CREDENCIADOS NOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

  

1- Há quanto tempo você está na condição de professor credenciado do programa 
de pós-graduação em educação? 
 
2- Como você interpreta ou avalia os critérios de produção bibliográfica elaborados pela 
CAPES?  
 
3- Como você percebe o acolhimento das políticas de avaliação da CAPES e, 
principalmente, os critérios de produção bibliográfica, por seus colegas de programa 
ou por colegas de outros programas com os quais você se relaciona? 
 
4- Você concorda com a maneira como têm sido implementadas as políticas de 
avaliação da CAPES, com especificidade para os critérios de produção bibliográfica? 
Por favor, explicite a sua opinião. 
 
5- Você tem percebido alguma forma de resistência, individual ou coletiva, de seus 
colegas de programa ou colegas de outros programas, com relação às condições de 
autonomia, oportunidades de discutir, expressar dificuldades, opiniões, insatisfações 
ou dúvidas por estarem frequentemente sendo pressionados quanto à sua 
produtividade? 
 
6- Você identifica algum tipo de contradição, conflito ou tensão entre as 
interpretações expressas pelo coordenador do programa ou por colegas 
credenciados e às expressas nos textos das políticas pelos avaliadores e pela 
CAPES, no que se refere aos critérios de produtividade?  
 
7- Você consegue identificar dificuldades na maneira de lidar com os critérios de 
produtividade na sua prática profissional? Por favor, especifique-as. 
 
8- Na sua opinião, é possível constatar a reprodução ou criação de desigualdades 
sobre o desempenho dos docentes credenciados? Em caso positivo, descreva-as. 
 
9- Considerando as relações de poder que se estabelecem no ambiente profissional 
entre coordenadores e docentes e entre os docentes, com foco nos critérios de 
produtividade, é possível perceber formas de opressão, mecanismos de pressão e 
silenciamentos? Explicite, por favor. 
 
10- Considerando as mesmas relações de poder que se estabelecem no ambiente 
profissional entre coordenadores e docentes e entre os docentes, com foco nos 
critérios de produtividade, há espaços de vivências democráticas e emancipatórias? 
Descreva-os, por favor. 
 
11- Existe no seu programa ou tem conhecimento da existência em outro programa 
de interpretações e condutas individuais, coletivas e institucionais que podem estar 
sugerindo o redimensionamento do texto das políticas de avaliação, com 
especificidade nos critérios de produtividade docente? Por favor, caracterize-as. 
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12- Até que ponto você consegue identificar impactos importantes nas linhas de 
pesquisa e no trabalho intelectual dos pesquisadores com base nos critérios de 
produtividade docente e institucional?  Por favor, destaque-os. 
 
13- Você consegue perceber consequências dos critérios de produtividade sobre o 
programa e sobre o trabalho docente que valem a pena ser destacadas? Descreva-as, por 
favor.  
 
14- Diante dos resultados dos relatórios/avaliações finalizados e divulgados pela 
CAPES, já houve identificação de contrastes entre os dados oficiais e os obtidos no 
contexto da prática?  
 
15- Você acha que houve mudanças na sua prática profissional ou na estrutura do 
programa, sejam as observadas em locais específicos ou no sistema como um todo, 
influenciadas pelos critérios de produtividade docente? Por favor, explicite a sua 
resposta. 
 
16- Considerando as mudanças referenciadas na pergunta nº 15 provocadas pelas 
políticas de avaliação da CAPES, com particularidade para os critérios de produtividade 
docente, você considera que elas produziram algum impacto social? Trouxeram 
benefícios para a sociedade? Por favor, explicite. 
 
17- Você já sofreu distúrbio físico ou mental motivado pelos critérios de 
produtividade exigidos pela CAPES? Por favor, descreva-o. 
 
18- Você já se sentiu tratado de maneira diferenciada, discriminatória, no programa, 
configurando alguma forma de estigma, pelo fato de não ter atendido aos critérios de 
produtividade da CAPES? 
 
19- Você tem notícias de docentes que pediram descredenciamento tendo por 
motivo a dificuldade de atender aos critérios de produtividade no contexto da pós-
graduação stricto sensu? 
 
20- Você conhece algum caso de sofrimento físico ou mental de docentes em 
decorrência das exigências de produtividade na pós-graduação stricto sensu? Em caso 
afirmativo, descreva, por favor. 
   
21- Você tem conhecimento de algum professor credenciado ter sido tratado de 
maneira discriminatória ou rotulado, por seus pares, pelo fato de não conseguir atender 
aos critérios de produtividade colocando, assim, em risco, a avaliação positiva do 
programa? 
 
22- Há, no seu programa, ou em outro programa que você tenha conhecimento, 
algum procedimento praticado por iniciativa dos docentes credenciados ou orientado 
institucionalmente pelo programa de pós-graduação, que seja considerado como 
alternativo ao cumprimento das exigências por produtividade, de maneira a reduzir a 
pressão e a contribuir com o alcance das produções almejadas? Em caso positivo, 
por favor, descreva o procedimento. 
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23- Você acredita que a pressão por publicação possa prejudicar a qualidade de 
seus produtos por conta de merecer mais tempo para o amadurecimento das 
análises e das discussões pretendidas? 
 
24- Você percebe condições ou situações no ambiente profissional do professor-
pesquisador que podem ser identificadas como “precarização do trabalho docente”? 
Caso sua resposta seja afirmativa, por favor enumere-as. 
   
25- Você percebe algum tipo de cooperação entre os programas de pós-graduação 
em educação? Se afirmativo, pode descrevê-lo? 
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REGULAMENTO DA AVALIAÇÃO QUADRIENAL  
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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 
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1. OBJETIVOS E PARÂMETROS DA AVALIAÇÃO QUADRIENAL 2017 
 
Objetivos 
 
Os resultados do processo de Avaliação Quadrienal dos Programas de Pós-Graduação stricto 
sensu devem permitir a consecução dos seguintes objetivos: 
a) contribuir para a garantia da qualidade da pós-graduação brasileira que se efetiva na 
identificação dos programas que atendam ao padrão mínimo de qualidade exigido para cada 
nível de curso e que, em decorrência, terão a renovação de seu reconhecimento recomendada 
pela CAPES ao Conselho Nacional de Educação- CNE/MEC 
b) retratar a situação da pós-graduação brasileira no quadriênio de forma clara e efetiva, ao 
especificar: 
i. o grau diferencial de desenvolvimento alcançado pela pós-graduação nas diversas áreas do 
conhecimento; 
  ii. a classificação dos programas no âmbito de suas respectivas áreas, expressando as diferenças 
quanto à qualidade de desempenho na formação de recursos humanos e produção de 
conhecimento a ela associada; 
iii. a caracterização da situação específica de cada programa, mediante a apresentação de 
relatório detalhado sobre seu desempenho no quadriênio 2013-2016. 
c) contribuir para o desenvolvimento de cada programa e área em particular e da pós-
graduação brasileira em geral ao fornecer, a cada programa avaliado, as apreciações criteriosas 
sobre os pontos fortes e os pontos fracos de seu desempenho, no contexto do conjunto dos 
programas da área, e antepor-lhes desafios e metas para o futuro. 
d) fornecer subsídios para a definição de planos e programas de desenvolvimento e a 
realização de investimentos no Sistema Nacional de Pós-Graduação- SNPG. 
 
Princípios e diretrizes 
 
a) A Avaliação é classificatória – estabelece diferentes níveis de qualidade de desempenho dos 
programas em cada área de avaliação – e, portanto, não deve gerar concentrações excessivas  em 
quaisquer dos níveis da escala de notas. 
b) A Avaliação é comparativa entre as diferentes áreas. Embora preserve e considere as 
especificidades das áreas, pauta-se pelo mesmo conjunto de quesitos e itens avaliativos e deve 
promover a equivalência de qualidade de desempenho entre programas com as mesmas notas 
nas distintas áreas de avaliação. Cada nota deve, portanto, corresponder ao mesmo nível de 
qualidade para todas as áreas de avaliação. Cabe ao CTC-ES a responsabilidade de garantir a 
equivalência entre as notas atribuídas pelas diferentes Comissões de Áreas de Avaliação.  
c) Na avaliação dos Programas de Pós-Graduação não caberá diligência de qualquer natureza. 
 
Parâmetros 
 
Para a consecução dos objetivos supramencionados, a atuação de cada Comissão de Avaliação, 
na definição dos fundamentos e na realização da avaliação propriamente dita, e a atuação do 
Conselho Técnico-Científico da Educação Superior - CTC-ES, na regulamentação e nas 
deliberações sobre os resultados do processo avaliativo, deverão ser regidas pelos seguintes 
parâmetros: 
a) adoção de padrões internacionais de desenvolvimento do conhecimento na área como 
referência para o processo de avaliação, que estão preconizados nos documentos de área; 
b) adequação dos referenciais de avaliação adotados (critérios, indicadores, parâmetros), 
ajustando-os ao desenvolvimento do conhecimento da área e dos programas; 
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A observância desses dois parâmetros é imprescindível para que: 
i. o processo não se restrinja a uma avaliação “intra-área”; 
ii. os resultados da avaliação retratem as diferenças no nível de desenvolvimento das áreas no 
país e a dinamicidade de cada uma delas no que diz respeito à sua capacidade de acompanhar o 
ritmo de evolução do conhecimento em seu campo; 
iii. não se verifique a perda progressiva da capacidade discriminatória da escala adotada, em 
decorrência da alta concentração de programas nos níveis superiores da escala; 
c) garantia da qualidade dos relatórios sobre o desempenho de cada programa, devendo 
tais relatórios atender aos requisitos de fundamentação técnica, estruturação, clareza, coerência 
e precisão, fundamentais para que os resultados da avaliação sejam compreendidos, valorizados 
e considerados pelos programas e cursos e demais interessados nesse processo. 
 
2. NORMAS PARA A AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 
I. Serão submetidos à Avaliação Quadrienal os programas recomendados pela CAPES, que 
estejam em funcionamento de acordo com as seguintes condições mínimas: 
 
a. Programas acadêmicos: 3 (três) anos 
b. Programas profissionais: 2 (dois) anos 
c. Programas profissionais em rede nacional - PROF: 1 (um) ano. 
 
§1 As condições indicadas no item I guardam relação direta com o número de Coletas de Dados 
enviados para o período.  
§2 Os programas que não atendam a estas condições serão objeto de apreciação pela 
coordenação de área e posterior deliberação pelo CTC-ES.  
§3 A manifestação do CTC-ES sobre estes programas será enviada ao CNE/MEC para que este 
conselho fundamente seu parecer sobre a renovação do reconhecimento a vigorar no quadriênio 
2017-2020, como prevê a legislação vigente. 
 
II. A Avaliação Quadrienal dos Programas Acadêmicos será realizada em separado da Avaliação 
dos Programas Profissionais e dos Programas Profissionais em Rede Nacional, utilizando-
se comissões diferentes e fichas de avaliação específicas para cada modalidade. As Fichas de 
Avaliação dos Programas acadêmicos e profissionais foram aprovadas na 164ª Reunião do CTC-
ES (maio/junho de 2016) e a ficha dos Mestrados Profissionais em Rede Nacional foi aprovada 
na 165ª Reunião do CTC-ES, em julho de 2016. 
 
2.1. Composição das Comissões de Avaliação  
 
Os seguintes critérios e exigências foram considerados na escolha dos integrantes das Comissões 
de Avaliação: 
 
 a) qualificação e competência técnico-científica do consultor; 
b) não-ocupação dos cargos abaixo: 
i. reitor de universidade ou dirigente máximo de instituição de ensino superior ou de pesquisa; 
ii. vice-reitor ou pró-reitor de universidade ou cargo equivalente de instituição de ensino 
superior ou de pesquisa ;  
 iii. presidente ou diretor, ou seus respectivos equivalentes, de associação científica;  
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iv. presidente ou diretor, ou seus respectivos equivalentes, de entidades de classes de 
instituições de ensino superior ou de pesquisa.  
c) Desempenho acadêmico do programa a que se vincula o consultor. 
d) adequada cobertura das áreas e subáreas de conhecimento a que se vinculam os programas a 
serem avaliados;  
e) equilíbrio na distribuição da representação regional nas comissões, considerada a 
participação da região na Área e, no âmbito de cada região, distribuição da representação entre 
instituições;  
f) renovação de participantes em relação à Avaliação anterior, respeitando a natural necessidade 
de preservar memória da mesma; 
g) a decisão sobre a composição final de cada Comissão de Avaliação é prerrogativa da DAV e 
observará as seguintes etapas: 
i. envio à DAV, até a data fixada no Calendário, da proposta da área para a composição da 
Comissão, com as justificativas requeridas, quando couber; 
ii. apreciação, pela Diretoria de Avaliação e pela Presidência da CAPES, da proposta apresentada, 
no que diz respeito ao número de integrantes e à adequação de sua composição. 
 
Os programas de mestrados profissionais, em observância à legislação relacionada, serão 
avaliados por comissões específicas, compostas com participação de docentes-doutores, 
profissionais e técnicos dos setores específicos, reconhecidamente qualificados para o adequado 
exercício de tais tarefas. 
 
2.2. Orientações para a atribuição de Nota  
 
Os programas avaliados receberão uma nota final na escala de “1” a “7”, baseada em conceitos 
atribuídos (Muito Bom, Bom, Regular, Fraco e Insuficiente) a cada item da Ficha de avaliação, 
observadas as seguintes orientações: 
 
a) Considerando os aspectos gerais e aqueles preconizados nos respectivos documentos de área, 
deve-se considerar enquanto orientação geral que:  
i. O programa com conceito “Insuficiente” no Quesito 1, “Proposta do Programa”, poderá 
alcançar no máximo nota 2, e com conceito “Fraco” poderá alcançar no máximo nota 3.  
ii. O menor valor dentre as notas obtidas pelo programa nos Quesitos 3 e 4 (corpo discente e 
produção intelectual) definirá os limites da nota final a lhe ser atribuída. 
  
b) Proposta de recomendação para nota 3 
A nota 3 corresponde ao padrão mínimo de qualidade para a recomendação do programa ao 
CNE e consequente permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG. 
  
c) Proposta de recomendação para nota 4 
A concessão da nota 4 será possível para Programas que tenham alcançado, no mínimo,  
conceito “Bom” em pelo menos três quesitos, incluindo, necessariamente, os Quesitos 3 e 4. 
  
d) Proposta de recomendação para nota 5 
Para concessão de nota 5, o programa deverá obter “Muito Bom” em pelo menos quatro dos 
cinco quesitos existentes, entre os quais terão que figurar necessariamente os quesitos 3 e 4. A 
nota 5 é a nota máxima admitida para programas que ofereçam apenas mestrado;  
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e) Proposta de recomendação para notas 6 e 7  
As notas 6 e 7 serão reservadas exclusivamente para os programas com doutorado que 
obtiveram nota 5 e conceitos “Muito Bom” em todos os quesitos da ficha de avaliação e que 
atendam, necessariamente, às seguintes condições: 
i. Desempenho equivalente ao dos centros internacionais de excelência na área; 
ii. Nível de desempenho diferenciado em relação aos demais programas da área no que se refere 
à formação de doutores e à produção intelectual; 
iii. Solidariedade com programas não consolidados ou com países que apresentam menor 
desenvolvimento na área;  
iv. Nucleação de novos programas no país ou no exterior 
 
Nota 6: predomínio do conceito “Muito Bom” nos itens de todos os quesitos da ficha de 
avaliação, mesmo com eventual conceito “Bom” em alguns itens;  
 
Nota 7: conceito “Muito Bom” em todos os itens de todos os quesitos da ficha de avaliação; 
Além disso, somente podem obter as notas 6 ou 7 os Programas que atendam, também, às 
demais condições previstas nos respectivos documentos de área, na forma que foram aprovados 
no CTC-ES. 
 
 f) No caso de Programas nota 3 que possuam cursos de doutorado e de mestrado, o curso de 
doutorado, a critério da comissão de avaliação, poderá ser descredenciado, com a atribuição da 
nota 2, mantido em funcionamento o curso de mestrado, com nota 3.  
 
2.3. Instrumentos disponíveis 
 
Para a realização da Avaliação Quadrienal, estarão disponíveis no Hotsite, principal canal de 
informações da Avaliação Quadrienal, os seguintes instrumentos: 
 
a) Documentos da Área: documentos elaborados pela respectiva área de avaliação e aprovados 
pelo CTC-ES, os quais fundamentam a avaliação dos programas, com critérios e parâmetros a 
serem adotados. 
 
b) Módulo Ficha de Avaliação na Plataforma Sucupira- para o registro do parecer sobre cada 
programa avaliado; 
 
O módulo reflete todos os quesitos e itens que constam na Ficha de Avaliação com os pesos 
definidos nos “Documentos de Área”. A partir da inserção de um conceito em cada item, o 
sistema calcula automaticamente a tendência do conceito do quesito, que poderá ou não ser 
aceita pelo consultor, mediante justificativa. Após a inserção de todos os conceitos dos quesitos, 
o avaliador atribuirá uma nota de 1 a 7 a cada programa de pós-graduação. 
 
Ver Anexos I, II e III, com detalhamento de todos os quesitos e itens das Fichas de Avaliação de 
Programas Acadêmicos e Profissionais, incluindo os Programas de Mestrado Profissional em 
Rede Nacional. 
  
c) Relatórios de programas – relatórios contendo as informações apresentadas pelos 
programas nos Coletas de Dados referentes aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016;  
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d) Planilhas Específicas de Indicadores – planilhas contendo indicadores 
consolidados referentes aos dados sobre o desempenho dos programas nos anos de 
2013, 2014, 2015 e 2016; 
 
e) Relatórios e Planilhas de Trabalho dos Resultados Propostos pela Comissão – 
um recurso auxiliar elaborado pelas Comissões a partir de dados fornecidos pela DAV 
e/ou pelos programas de pós-graduação, a qualquer momento do processo;   
 
 f) Painel de Indicadores – recurso adicional de informações estatísticas a respeito do 
desempenho dos programas nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, que tem objetivo de 
organizar, integrar e difundir dados e informações em formato de tabelas e gráficos. 
Serão disponibilizados para as comissões painéis de apresentação dos dados dos 
programas no quadriênio, contendo informações de produção intelectual, discentes, 
docentes e demais atividades dos programas em formato gráfico e interativo.  
 
3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO  
 
São duas as instâncias responsáveis pela realização da Avaliação Quadrienal: 
 
a) Primeira Instância: Comissões de Avaliação  
Às comissões de avaliação competem a análise dos dados relativos às atividades dos 
programas de pós-graduação stricto sensu de acordo com as definições estabelecidas nos 
respectivos documentos de área aprovados pelo CTC-ES; 
b) Segunda Instância: Conselho Técnico-Científico da Educação Superior – CTC–ES  
Ao CTC-ES compete deliberar sobre os resultados da Avaliação Quadrienal com base nas 
fichas de avaliação de cada programa e nos Relatórios de Avaliação que foram laborados 
pelas Comissões de Avaliação durante as reuniões presenciais, conforme o calendário 
definido pela Diretoria de Avaliação – DAV. 
 
3.1. O trabalho das Comissões de Avaliação 
 
As Comissões de Avaliação são responsáveis pela definição dos fundamentos e pela 
realização da avaliação propriamente dita, respeitados os objetivos fixados para esse 
processo. Os trabalhos das Comissões de Avaliação são organizados em cinco etapas. 
 
1º. Na Primeira Etapa de Trabalho, a Comissão deverá:  
 
a) Avaliar o desempenho de cada Programa a ela vinculado, atribuindo os conceitos Muito 
Bom (MB), Bom (B), Regular (R), Fraco (F) ou Insuficiente (I) aos itens e respectivos quesitos 
da Ficha de Avaliação e uma nota na escala de 1 a 5 para cada Programa; 
 
Para essa atividade, a comissão deverá atentar para os comentários e recomendações 
estabelecidos nas Fichas de Avaliação, que constam nos respectivos Documentos de 
Área, que deverão ser considerados como fundamento nas deliberações avaliativas, 
tanto pelas Comissões de Área quanto pelo CTC-ES, de forma a garantir que a nota final 
atribuída a cada Programa de Pós-Graduação expresse o atendimento a um determinado 
padrão de qualidade de desempenho, no todo e não apenas em parte. É importante ter 
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em conta que embora a avaliação esteja organizada em cinco diferentes quesitos, a 
avaliação do programa deve refletir a análise integrada desses componentes.  
 
Nesta etapa, devem ser observadas as seguintes recomendações do CTC-ES para cursos 
iniciados no quadriênio 2013-2016: 
  
i. Verificar a correspondência entre o previsto na proposta aprovada pela CAPES e o que 
foi efetivamente implantado, no que diz respeito a:  
- alterações em sua concepção e forma de funcionamento; 
- redução ou alteração significativa no tempo de dedicação ou na composição de seu 
corpo docente (neste caso, principalmente no que diz respeito a número de demissões e 
a admissão de docentes menos qualificados ou com capacitação inadequada para o perfil 
de formação do curso, que possam comprometer a qualidade do programa);  
- garantia dos recursos da infraestrutura de ensino e pesquisa previstos; 
- ampliação significativa e indevida do número de alunos matriculados; 
- sobrecarga de trabalho dos docentes em decorrência da ampliação do escopo das 
atividades por eles desenvolvidas não diretamente relacionadas à pesquisa e à formação 
de alunos do programa; 
ii. Observar que os Programas que ainda não estejam titulando com regularidade não 
devem ter suas notas elevadas ou rebaixadas, a não ser que haja indicadores claros de 
melhora ou queda significativa de qualidade;  
iii. Não perder de vista o papel pedagógico de orientação que a Avaliação feita pela 
CAPES deve exercer junto aos cursos nessa fase, efetuando a análise cuidadosa dos 
meios e processos por eles adotados e indicando a eventual necessidade de ajustes ou 
outras iniciativas consideradas indispensáveis para que o programa possa vir a se 
consolidar como centro de formação de qualidade. 
 
b) Registrar, em campos próprios, no final da Ficha de Avaliação, a manifestação sobre 
os seguintes aspectos relativos a cada programa avaliado:  
 
i. qualidade dos dados apresentados pelo programa por intermédio do Coleta CAPES; 
ii. indicação e justificativa de realização de visita ao programa, se necessário, como 
parte das atividades de acompanhamento, e, em caso positivo, indicação dos aspectos a 
serem observados e discutidos pelos consultores nessa oportunidade;  
iii. indicação e justificativa de mudança da Área de Avaliação do programa, se 
necessário, a efetivar-se imediatamente após a Avaliação Quadrienal. Essa indicação será 
objeto de apreciação e pronunciamento da área para qual se pretende remanejar o 
programa, observando as orientações contidas na normativa vigente.  
iv. indicação e justificativa de mudança de modalidade do programa (profissional 
para acadêmico e vice-versa), se necessário, a efetivar-se imediatamente após a 
Avaliação Quadrienal.   
 
 2º. Na Segunda Etapa de Trabalho, a Comissão deverá avaliar exclusivamente os 
Programas com doutorado que tenham obtido nota 5 na etapa anterior, com conceito 
Muito Bom em todos os quesitos e que justifique a possibilidade de obterem a nota “6” 
ou “7”. Esta etapa inclui os seguintes procedimentos:  
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a) Análise, de forma mais detalhada, de todos os quesitos e itens que levaram o 
programa a ser elegível às notas 6 ou 7. Após esta análise, o campo correspondente ao 
registro desta avaliação deverá ser habilitado para preenchimento;   
b) Emissão de parecer sobre o desempenho do programa, no campo de atribuição de 
nota “6” ou “7” e alteração da nota registrada na primeira etapa de avaliação. 
Obs: Para maiores informações a respeito da atribuição de Notas 6 e 7, verificar item 2.2 
 
3º. Na Terceira Etapa de Trabalho, a Comissão deverá proceder à revisão geral do conjunto 
dos resultados por ela propostos, correspondentes às duas etapas anteriores, tendo em vista:  
 a) Verificar a adequação dos conceitos intermediários atribuídos aos itens e quesitos da 
Ficha de Avaliação, a coerência entre tais conceitos e entre estes e a nota final, 
considerando o desempenho de cada programa em particular e deste em relação aos 
demais programas da área;  
b) Verificar se os resultados propostos para a Área evidenciam alguma situação que 
mereceria a atenção especial do CTC-ES, a qual deverá ser melhor analisada e, se 
mantida, devidamente justificada;  
c) Verificar se os pareceres estão devidamente estruturados, redigidos sem ambiguidade 
de afirmativas, considerada a necessidade de fundamentação do resultado proposto e de 
orientação aos programas;  
d) Promover as correções, ajustes ou complementações que se fizerem necessários. 
  
4º. Na Quarta Etapa de Trabalho, a Comissão deverá elaborar o Relatório de Avaliação 
conforme modelo aprovado pelo CTC-ES e que versará sobre a aplicação dos fundamentos e 
critérios estabelecidos nos respectivos documentos de área. Este relatório é o instrumento 
que finaliza o trabalho de avaliação presencial e servirá para orientar a análise dos 
relatores, bem como a deliberação do CTC-ES. Além disso, é o instrumento por meio do qual, 
posteriormente, os programas de pós-graduação, os gestores institucionais, os acadêmicos e 
os setores governamentais, bem como toda a sociedade, poderão apropriar-se do processo e 
resultados da avaliação. Sem o devido preenchimento do Relatório de Avaliação ao final da 
reunião presencial de avaliação, a área não poderá chancelar os resultados, ficando, 
portanto, inconcluso o trabalho realizado.  
 

 5º. A Quinta Etapa de Trabalho será desenvolvida nas semanas subsequentes ao 
encerramento do período de reuniões presenciais. Esta etapa envolverá todos os 
Coordenadores das Áreas de avaliação, os quais subsidiarão o CTC-ES com informações 
que permitam àquele Conselho avaliar, retificar ou ratificar e compreender os 
resultados propostos pelas Comissões para melhor fundamentar sua decisão final sobre 
a avaliação dos programas de pós-graduação.  
 

Recomendações Gerais: 
 

a) Em princípio, a CAPES considera inapropriado que um curso de mestrado ou de 
doutorado com período de funcionamento inferior ao ciclo avaliativo venha a ter 
reduzida a nota a ele atribuída quando da sua aprovação inicial ao entrar no SNPG, 
especialmente, se a nota a ser atribuída for inferior a 3,0; o que levaria a não renovação 
do reconhecimento e sua exclusão da relação de cursos recomendados. Essa cautela não 
se aplica, porém, aos casos em que for constatada flagrante irregularidade ou má-fé ou    
em que for comprovado relevante descompasso entre a proposta e as condições 
aprovadas e o curso que está sendo efetivamente ministrado. Nos casos especiais, em que 
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for julgado plenamente justificável o rebaixamento da nota atribuída ao Programa/curso 
com período de funcionamento inferior ao ciclo avaliativo, é imprescindível que o 
parecer da Comissão de Área de Avaliação indique, de forma objetiva e detalhada, os 
indicadores e motivos de sua decisão. 
 
b) Considerando-se que os cursos que entraram em funcionamento no quadriênio 2013-
2016 e possuem pelo menos um ano de funcionamento, seja ele de mestrado ou de 
doutorado, podem apresentar algum tipo de produto ou resultado, as seguintes 
orientações devem ser observadas: 
i. se o curso for o único oferecido pelo Programa em análise, devem-se adotar os 
seguintes procedimentos: 
- itens relativos a titulações, a dissertações ou a teses concluídas: para cursos de 
mestrado com menos de 2 anos de funcionamento em 31/12/2016, considerar o item 
como “NÃO-APLICÁVEL”; para cursos de doutorado com menos de 4 anos de 
funcionamento em 31/12/2016, considerar o item como “NÃO-APLICÁVEL”; 
OBS: Caso o Programa apresente índices de titulação apreciáveis apesar do pouco tempo de 
funcionamento, estes itens poderão ser preenchidos com o peso adequado. De qualquer forma, 
o Programa já deve apresentar indicadores de produção científica do seu corpo docente. 
- itens referentes a indicadores de produção técnico-científica: independentemente de se 
tratar de mestrado ou de doutorado, analisar devidamente os dados relativos aos 
produtos apresentados, levando em conta o tempo de funcionamento do curso no 
quadriênio em foco, e atribuir peso e conceito ao item. 
ii. se apenas um dos cursos oferecidos pelo Programa tiver entrado em funcionamento 
no quadriênio 2013-2016, atentar para não penalizar o Programa ao combinar ou 
agregar indicadores de resultados referentes aos dois níveis de cursos (mestrado e 
doutorado) e ao atribuir conceito ao item correspondente da Ficha de Avaliação, 
considerando a produção contínua e regular do corpo docente. 
 
c) As orientações presentes nos subitens (a) e (b) desta seção não se aplicam aos 
Programas/cursos criados a partir de processos de fusão ou de desmembramento de 
Programas que já integravam o SNPG, uma vez que curso nessa situação tem um 
histórico de atividades e produtos que deverão ser devidamente caracterizados e 
considerados na avaliação do desempenho do Programa no quadriênio. 
 
d) Proceder com a avaliação de forma que programas com desempenhos desiguais não recebam a 
mesma nota e que não haja concentrações exageradas de programas em uma mesma nota; 
 
e) Indicar a eventual necessidade de ajustes ou outras iniciativas consideradas indispensáveis 
para que o programa possa vir a se consolidar como centro de formação de qualidade.  
 
f) As fichas de avaliação dos programas que tenham variação de 2 pontos, para mais ou 
para menos, na nota recebida, deverão apresentar fundamentação e argumentação 
muito bem detalhadas, que justifiquem o resultado proposto pela comissão da área. 
 
3.2. O trabalho do CTC-ES 
O CTC-ES é a instância responsável pelo processo de avaliação e compatibilização dos resultados 
propostos pelas diferentes Comissões de Área de Avaliação. Nas reuniões  a serem  realizadas logo   
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após as reuniões das comissões de avaliação, o CTC-ES decidirá sobre os resultados de 
todos osprogramas incluídos na pauta da Avaliação Quadrienal 2017. 
 
3.2.1. Objetivos: 
  
i. Imprimir à Avaliação Quadrienal o caráter de um processo único, harmônico e 
integrado, submetido a um mesmo conjunto de diretrizes, normas e procedimentos;  
ii. Assegurar que notas iguais, dadas pelas diferentes áreas, representem igual valor dos 
programas, em que pesem as características ou peculiaridades de cada área;  
iii. Apresentar resultados que retratem devidamente a situação da pós-graduação 
nacional em seu conjunto, a situação específica da pós-graduação em cada área e, no 
âmbito desta, o nível diferencial de desempenho de cada programa em particular;  
iv. Enriquecer o processo de avaliação, identificando possíveis inadequações nos 
pareceres e resultados propostos pelas Comissões de Avaliação, mediante a apreciação 
desses pareceres e resultados por um colegiado que agrega a visão de especialistas 
vinculados às diferentes Grandes Áreas de conhecimento. 
 
3.2.2. O trabalho dos Relatores  
 
Os relatores serão organizados em diferentes comissões encarregadas do relato de todos 
os programas. As comissões contarão sempre com relatores de cada um dos colégios nos 
quais as grandes áreas se inserem. Cada relator receberá um número semelhante de 
programas para relatar e cada programa deverá ser atribuído a dois relatores.  
 
Procedimentos:  
  
a) Conferir a classificação dos programas verificando se os itens e quesitos levaram à 
devida discriminação das diferenças na qualidade de desempenho dos programas, ou se 
alguns deles acabaram nivelando um número demasiado de programas.   
b) Propor ao CTC-ES os ajustes que julgue necessários, incluindo a proposição de 
alterações de nota, especificando as justificativas básicas para auxiliar na análise e 
decisão do CTC-ES. 
c) Verificar se os critérios da área para a atribuição de notas correspondem ao do 
sistema de avaliação como um todo, em especial quanto ao nível de exigência;  
d) Verificar se houve consistência na aplicação dos critérios para a avaliação de cada 
programa pertencente à mesma área;  
e) Explicitar a classificação interna a cada nota proposta, especialmente 3, 4 e 5, de 
modo que, se houver rebaixamento nas notas 6 e 7 por recomendação da Comissão 
Especial de Relatoria ou do próprio relator, isso não necessariamente leve ao 
rebaixamento das demais notas de forma linear;  
f) Caso o relator designado para analisar e relatar a avaliação dos Programas julgue 
imprescindível algum esclarecimento adicional sobre a avaliação realizada pela 
Comissão de Avaliação, deverá solicitá-lo, por intermédio da Diretoria de Avaliação, ao 
Coordenador de Área.  
 
3.2.3. Relatoria 
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Para assegurar o cumprimento de seu papel como órgão responsável pela 
compatibilização e homologação dos resultados da Avaliação Quadrienal, o CTC-ES 
contará com o trabalho de relatores e quando couber, a critério da DAV, de comissões 
especiais de relatoria para efetuar a análise prévia dos resultados propostos pelas 
Comissões de Avaliação e apresentar, em plenário, o parecer correspondente a tal 
análise. A relatoria no CTC-ES observará as seguintes orientações: 
 
a) cada programa contará com dois ou mais relatores, indicados pela CAPES/DAV, a 
depender do número de programas e da identificação de aspectos desses resultados que 
devam merecer particular atenção do colegiado; 
b) os pareceres dos relatores referentes aos programas que tenham variação de 2 pontos, 
para mais ou para menos, na nota recebida, deverão apresentar fundamentação e 
argumentação muito bem detalhadas, que justifiquem o resultado proposto pelo CTC-ES. 
 
3.2.4. Orientações gerais para as reuniões de deliberações do CTC-ES 
  
a) As atividades do CTC-ES nas reuniões destinadas à apreciação e deliberação sobre os resultados 
da Avaliação serão ordenadas e conduzidas em consonância com as seguintes orientações:  
i. Os debates e votações serão coordenados pelo Presidente da CAPES ou, por delegação 
deste, pelo Diretor de Avaliação ou, em seus eventuais afastamentos, por conselheiro 
indicado para substituí-lo nessa função;  
ii. A análise e deliberação sobre a avaliação dos programas de cada Área será fundamentada 
pelas recomendações da Comissão de Avaliação, contidas na Ficha de Avaliação de cada 
programa, considerados: os relatórios apresentados pelos Relatores e pelas Comissões 
Especiais de Relatoria junto ao CTC-ES; as informações ou indicadores específicos sobre 
o desempenho dos programas, quando o CTC-ES julgar necessário; as informações 
contidas nas planilhas e relatórios gerenciais sobre os resultados propostos pela Área; 
as considerações dos demais coordenadores de Área;  
iii. A decisão do CTC-ES sobre a nota a ser atribuída a cada programa será tomada por 
votação dos membros, cabendo ao presidente o voto qualificado;  
b) O registro da nota aprovada pelo CTC-ES será efetuado em campo próprio da Ficha de 
Avaliação, durante a sessão plenária, logo após concluída a votação, devendo esse registro 
ser, de imediato, conferido pelos demais conselheiros e pela Diretoria de Avaliação;  
c) A redação e o registro do parecer do CTC-ES sobre cada Programa caberá a um dos 
relatores ou da comissão especial de relatoria em que eventualmente se enquadre o 
programa, a ser indicado no processo de votação, observado o seguinte: nos casos em que 
houver concordância com o parecer da Comissão de Avaliação, deverá constar registro do 
CTC-ES que claramente manifeste tal posição; nos demais, tal parecer deverá ser 
devidamente fundamentado e apresentado.  
d) As deliberações do CTC-ES, ocorridas por meio de voto aberto e maioria simples, 
devem observar as regras para atribuição de notas descritas neste regulamento.  
e) A classificação dos Programas de cada área, realizada pela respectiva Comissão, deverá 
estar clara e devidamente fundamentada. Importante ressaltar que o CTC-ES pode 
alterar a classificação interna da área se constatar que determinados critérios levaram a 
um superpovoamento de um nível de classificação e nele foram agregados programas 
com desempenhos significativamente diferentes.   
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4. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS E PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO   
 
Caso os Programas de Pós-Graduação e Instituições relacionadas considerem pertinente, 
poderão enviar o Pedido de Reconsideração de Resultado da Avaliação Quadrienal, para 
análise e deliberação pelas instâncias avaliativas da CAPES, de acordo com as seguintes 
indicações:  
i. O pedido deve ser obrigatória e exclusivamente enviado por meio da Plataforma 
Sucupira, homologado pela Pró-Reitoria responsável ou órgão equivalente.  
ii. O prazo para envio dos pedidos de reconsideração será de 30 (trinta) dias, 
improrrogáveis, a partir da divulgação do resultado na Plataforma Sucupira.  
iii. As instruções estarão disponíveis na página da CAPES. 
  
A análise dos pedidos de reconsideração obedecerá aos mesmos trâmites adotados para 
a avaliação dos programas, quais sejam: 
 
a) Avaliação em Primeira Instância: Comissões de Avaliação  
As comissões de avaliação dos pedidos de reconsideração deverão ser renovadas em, no 
mínimo, 50% (cinquenta) em termos de sua composição original. Às comissões de 
avaliação competem a análise dos pedidos de reconsideração dos PPG à luz dos 
pareceres indicados nas fichas de avaliação e argumentos/justificativas que instruíram 
os respectivos pedidos de reconsideração. 
 
b) Avaliação em Segunda Instância: Conselho Técnico-Científico da Educação 
Superior – CTC–ES  
Ao CTC-ES compete deliberar sobre os resultados dos pedidos de reconsideração, com 
base nas fichas de avaliação, cujos pareceres foram emitidos pelas comissões.  
 
Após a homologação dos pedidos de reconsideração pelo CTC-ES, a Avaliação Quadrienal 
é concluída, ocasião em que deverão ser apresentados relatórios comparativos entre as 
diferentes áreas.  
Os resultados da Avaliação Quadrienal, com seus respectivos pareceres, serão 
encaminhados pela CAPES ao CNE/MEC para, de acordo com a legislação vigente, serem 
utilizados na fundamentação das decisões sobre a renovação do reconhecimento dos 
PPG, que irá vigorar no quadriênio seguinte. 
A renovação do reconhecimento depende, portanto, de parecer favorável da Câmara de 
Educação Superior do CNE e posterior homologação do Ministro de Estado da Educação.  
Todas as informações referentes ao processo de avaliação, incluindo os dados utilizados 
e pareceres emitidos, serão divulgadas na página da CAPES, podendo ser acessadas por 
qualquer interessado.  
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5. CALENDÁRIO DA AVALIAÇÃO QUADRIENAL 
 
Fases de Execução da Avaliação Quadrienal 
  
Fase Descrição Detalhamento Data  
1 Avaliação dos programas 

pelas comissões de área.  
O resultado é expresso no parecer apresentado na ficha de 
avaliação e na sugestão de uma nota para cada programa. 
Essa avaliação fundamenta-se nas informações fornecidas 
anualmente pelos próprios programas;  

03/07 a 
04/08/2017  

2 Divulgação dos resultados da 
Avaliação Quadrienal. 

Os resultados serão divulgados no Portal da Capes. Será 
publicada uma lista com os programas avaliados com as 
respectivas notas. 

15/09/2017  

3 Pedido de reconsideração 
do resultado. 

Se julgar pertinente, a IES poderá encaminhar pedidos de 
reconsideração da avaliação de seus Programas.  

16/09 a 
16/10/2017  

4 Publicação dos resultados 
finais.  

Os resultados finais da Avaliação Quadrienal serão 
enviados ao CNE/MEC e amplamente disponibilizados na 
página da Capes. 

20/12/2017 
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ANEXO I - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS ACADÊMICOS  
  
Quesitos / Itens  Peso Definições e 

Comentários sobre 
o/s Quesito/Itens 

1 – Proposta do Programa     
1.1. Coerência, consistência, abrangência e 
atualização das áreas de concentração, linhas de 
pesquisa, projetos em andamento e proposta 
curricular.   

1.1 + 1.2 maior ou igual 
a 60%  

 

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu 
desenvolvimento futuro, contemplando os desafios 
internacionais da área na produção do 
conhecimento, seus propósitos na melhor 
formação de seus alunos, suas metas quanto à 
inserção social mais rica dos seus egressos, 
conforme os parâmetros da área.  

1.1 + 1.2 maior ou igual 
a 60%   

 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o 
caso, extensão.  

1.3 maior ou igual a 5%   

2 – Corpo Docente  10, 15 ou 20%    

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas 
titulação, diversificação na origem de formação, 
primoramento e experiência, e sua compatibilidade 
e adequação à Proposta do Programa. 

2.1 maior ou igual a 10%  

2.2. Adequação e dedicação dos docentes 
permanentes em relação às atividades de pesquisa 
e de formação do programa.  

2.2 maior ou igual a 20%  
(2.2 + 2.3 maior ou igual a 
60%) 

 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de 
formação entre os docentes do programa.  

2.3 maior ou igual a 30%  
(2.2 + 2.3 maior ou igual a 60%) 

  

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de 
ensino e/ou de pesquisa na graduação, com 
atenção tanto à repercussão que este item pode ter 
na formação de futuros ingressantes na PG, quanto 
(conforme a área) na formação de profissionais 
mais capacitados no plano da graduação. Obs.: este 
item só vale quando o PPG estiver ligado a curso de 
graduação; se não o estiver, seu peso será 
redistribuído proporcionalmente entre os demais 
itens do quesito. 

2.4 maior ou igual a 10%   

3 – Corpo Discente, Teses e Dissertações 30 ou 35%   

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas 
no período de avaliação, em relação ao corpo docente 
permanente e à dimensão do corpo discente. 

3.1 + 3.2 + 3.4 maior ou 
igual a 40% 

(3.1 maior ou igual a 10%) 

 

3.2. Distribuição das orientações das teses e 
dissertações defendidas no período de avaliação 
em relação aos docentes do programa.  

3.1 + 3.2 + 3.4 maior ou 
igual a 40% 
(3.2 maior ou igual a 10%) 

 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da 
produção de discentes autores da pós-graduação e 
da Graduação (no caso de IES com curso de 
graduação na área) na produção científica do 
programa, aferida por publicações e outros 
indicadores pertinentes à área.  

 
maior ou igual a 30 %   
 

 

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e 
doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e 
doutores e percentual de bolsistas titulados. 

3.1 + 3.2 + 3.4 maior ou 
igual a 40% 
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4 – Produção Intelectual  
 

35 ou 40%    

4.1. Publicações qualificadas do Programa por 
docente permanente. 

4.1 + 4.4 maior ou igual 
a 40 

 

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em 
relação ao corpo docente permanente do  
Programa. 
 

4.2 maior ou igual a 30 
 

 

4.3. Produção técnica, patentes e outras 
produções consideradas relevantes. 

4.3 maior ou igual a 5  

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo 
de produção for pertinente. 

4.1 + 4.4 maior ou igual a 40 
(4.1 maior ou igual a 4.4)  
 

 

5 – Inserção Social 10,15 ou 20%    
5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do 
programa. 

5.1 maior ou igual a 15  

5.2. Integração e cooperação com outros 
programas e centros de pesquisa e 
desenvolvimento profissional relacionados à área 
de conhecimento do programa, com vistas ao 
desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação.  
 

5.2 maior ou igual a 20%   
 

 

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo 
programa a sua atuação. 

15 a 20%  
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ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS PROFISSIONAIS 
  
Quesitos / Itens  Peso  Definições e Comentários sobre o 

Quesito/Itens 

1 – Proposta do Programa   

1.1 Coerência, consistência, 
abrangência e atualização da(s) 
área(s) de concentração, 
linha(s) de atuação, projetos 
em andamento, proposta 
curricular com os objetivos do 
Programa.  

maior ou igual a 20%  - Examinar se o conjunto de atividades e 
disciplinas, com suas ementas, atende 
às características do campo profissional, 
à(s) área(s) de concentração 
proposta(s), linha(s) de atuação e 
objetivos definidos pelo Programa em 
consonância com os objetivos da 
modalidade Mestrado Profissional.  

1.2. Coerência, consistência e 
abrangência dos mecanismos 
de interação efetiva com outras 
instituições, atendendo a 
demandas sociais, 
organizacionais ou 
profissionais.  

maior ou igual a 20%  - Examinar se o conjunto de 
mecanismos de interação e as 
atividades previstas junto aos 
respectivos campos profissionais são 
efetivos e coerentes para o 
desenvolvimento desses 
campos/setores e se estão em 
consonância com o corpo docente.  

1.3. Infraestrutura para ensino, 
pesquisa e administração. 

maior ou igual a 10%  - Examinar a adequação da 
infraestrutura para o ensino, a pesquisa, 
a administração, as condições 
laboratoriais ou de pesquisa de campo, 
áreas de informática e a biblioteca 
disponível para o Programa.  

1.4. Planejamento do Programa 
visando ao atendimento de 
demandas atuais ou futuras de 
desenvolvimento nacional, 
regional ou local, por meio da 
formação de profissionais 
capacitados para a solução de 
problemas e práticas de forma 
inovadora.  

maior ou igual a 20%  - Examinar as perspectivas do 
Programa, com vistas a seu 
desenvolvimento futuro, contemplando 
os desafios da Área na produção e 
aplicação do conhecimento, seus 
propósitos na melhor formação de seus 
alunos, suas metas quanto à inserção 
social e profissional mais rica dos seus 
egressos conforme os parâmetros da 
Área.  

Observações: 
1. A soma dos quesitos 1.1 a 1.4 perfaz 70%. Assim é possível incluir um ou mais itens neste 

quesito, observando que a soma desses novos itens seja igual a 30%. 
2. Não havendo inclusão de novos itens, é obrigatório refazer a pontuação de 1.1 a 1.4 de modo a 

perfazer 100%.  
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2 – Corpo Docente 10 a 30% Quesitos 2 + 5 = 40%  
2.1. Perfil do corpo docente, 
considerando experiência como 
pesquisador e/ou profissional, 
titulação e sua adequação à 
Proposta do Programa. 

maior ou igual a 50%  - Examinar se o Corpo Docente Permanente 
(DP) é formado por doutores, profissionais e 
técnicos com experiência em pesquisa aplicada 
ao desenvolvimento e à inovação (conforme o 
estabelecido no Art. 7º da Portaria Normativa 
MEC n 17, de 28 de dezembro de 2009 - Portaria 
Ministerial sobre Mestrado Profissional). 
- Examinar se o Corpo Docente atua em 
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P, 
D&I) nas áreas de concentração do 
Mestrado Profissional. 

2.2. Adequação da dimensão, 
composição e dedicação dos 
docentes permanentes para o 
desenvolvimento das atividades 
de pesquisa e formação do 
Programa. 

maior ou igual a 20%  - Examinar a adequada proporção de Docentes 
Permanentes em relação ao total de docentes 
para verificar a existência ou não de 
dependência em relação a docentes 
colaboradores ou visitantes. 
- Examinar a participação de docentes em 
projetos de pesquisa científicos, tecnológicos e 
de inovação financiados por setores 
governamentais ou não governamentais. 
- Examinar a carga horária de dedicação dos 
docentes permanentes no programa, 
considerando o estabelecido pelo inciso VI do 
Art. 7º  da Portaria Normativa MEC n 17, de 28 
de dezembro de 2009: “a proposta de Mestrado 
Profissional deverá, necessária e 
obrigatoriamente, comprovar carga horária 
docente e condições de trabalho compatíveis 
com as necessidades do curso, admitido o 
regime de dedicação parcial.”   

2.3. Distribuição das atividades de 
pesquisa, projetos de desenvolvimento 
e inovação e de formação entre os 
docentes do Programa.  

maior ou igual a 20%  - Examinar a distribuição das atividades de 
ensino, pesquisa e desenvolvimento e 
orientação do programa entre os Docentes 
Permanentes.  

Observações:  
1. A soma dos quesitos 2.1 a 2.3 perfaz 90%. Assim é possível incluir um ou mais itens neste quesito, 

observando que a soma desses novos itens seja igual a 10%. 
2. Não havendo inclusão de novos itens, é obrigatório refazer a pontuação de 2.1 a 2.3 de modo a perfazer 100%. 
 

3 – Corpo Discente e 
Trabalho de Conclusão  

20 a 30%  Quesitos 3 + 4 = 60%  

3.1. Quantidade de trabalhos 
de conclusão (MP) aprovados 
no período e sua distribuição 
em relação ao corpo discente 
titulado e ao corpo docente do 
programa. 

maior ou igual a 30% - Examinar a relação entre o número de 
trabalhos (conforme preconizado no Art. 10 da 
Portaria Normativa MEC nº 17, de 28 de 
dezembro de 2009) concluídos e o número de 
alunos matriculados no período. 
- Examinar a relação entre o número de 
trabalhos (conforme preconizado no Art. 10 
da Portaria Normativa MEC nº 17, de 28 de 
dezembro de 2009) concluídos e o número 
de docentes do programa.  

3.2. Qualidade dos trabalhos de 
conclusão produzidos por 
discentes e egressos.  

maior ou igual a 40% - Examinar as publicações em revistas, livros e 
outros meios de divulgação científica ou técnica. 
- Examinar a produção técnica, que não foi 
objeto de publicação, dos alunos e egressos.  

 
 
19 



408 

 

 

 
 

3.3. Aplicabilidade dos 
trabalhos produzidos. 

maior ou igual a 10% - Examinar a aplicabilidade do trabalho de 
Mestrado desenvolvido junto a setores não 
acadêmicos, órgãos públicos/privados, etc. 

Observações:  
1. A soma dos quesitos 3.1 a 3.3 perfaz 80%. Assim é possível incluir um ou mais itens neste quesito, 

observando que a soma desses novos itens seja igual a 20%.  
2. Não havendo inclusão de novos itens, é obrigatório refazer a pontuação de 3.1 a 3.3 de modo a perfazer 100%. 

4 – Produção Intelectual  20 a 40%  Quesitos 3 + 4 = 60%  
4.1. Publicações qualificadas 
do Programa por docente 
permanente.  

maior ou igual a 20%  - Examinar o número total de publicações do 
programa no quadriênio.  

4.2. Produção artística, 
técnica, patentes, inovações e 
outras produções 
consideradas relevantes.  

maior ou igual a 20%  - Examinar o número total da produção 
técnica, patentes e outras produções 
consideradas relevantes, tais como, entre 
outras: 
- Publicações técnicas para organismos 
internacionais, nacionais, estaduais ou 
municipais (livros). 
Artigos publicados em periódicos técnicos. 
Participação em comitês técnicos: 
internacionais, nacionais, estaduais ou 
municipais. 
Editoria de periódicos técnicos: editor 
científico, associado ou revisor. 
Elaboração de protocolos, normas ou 
programas. 
Consultoria ou assessoria técnica. 
Produtos técnicos. 
Protótipos. 
Patentes. 
Cursos de aperfeiçoamento, capacitação ou 
especialização para profissionais da Área.  

4.3. Distribuição da produção 
científica e técnica ou artística 
em relação ao corpo docente 
permanente do programa. 

maior ou igual a 20% - Examinar a distribuição da publicação 
qualificada e da produção técnica entre os 
docentes permanentes do programa. 

4.4. Articulação da produção 
artística, técnica e científica 
entre si e com a proposta do 
programa.  

maior ou igual a 20% - Examinar a articulação entre a produção 
artística, técnica e a publicação científica 
qualificada do programa.  

Observações: 
 
1. A soma dos quesitos 4.1 a 4.4 perfaz 80%. Assim é possível incluir um ou mais itens neste quesito, 

observando que a soma desses novos itens seja igual a 20%. 
2. Não havendo inclusão de novos itens, é obrigatório refazer a pontuação de 4.1 a 4.4 de modo a 

perfazer 100%. 
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5 – Inserção Social  10 a 30%  Quesitos 2 + 5 = 40%  
5.1. Impacto do Programa. maior ou igual a 20%  - Examinar se a formação de recursos humanos 

qualificados para a sociedade busca atender aos 
objetivos definidos para a modalidade Mestrado 
Profissional, contribuindo para o desenvolvimento 
dos discentes envolvidos no projeto, das 
organizações públicas ou privadas do Brasil. 
- Examinar se o Mestrado Profissional atende 
obrigatoriamente a uma ou mais dimensões de 
impacto (tais como dimensão: social, educacional, 
sanitário, tecnológico, econômico, ambiental, cultural, 
artístico, legal etc.), nos níveis local, regional ou nacional. 
a) Impacto social: formação de recursos humanos 
qualificados para a Administração Pública ou a sociedade 
que possam contribuir para o aprimoramento da gestão 
pública e a redução da dívida social, ou para a formação de 
um público que faça uso dos recursos da ciência e do 
conhecimento no melhoramento das condições de vida da 
população e na resolução dos mais importantes problemas 
sociais do Brasil. 
b) Impacto educacional: contribuição para a 
melhoria da educação básica e superior, o ensino 
técnico/profissional e para o desenvolvimento de 
propostas inovadoras de ensino. 
c) Impacto tecnológico: contribuição para o 
desenvolvimento local, regional e/ou nacional 
destacando os avanços gerados no setor empresarial; 
disseminação de técnicas e de conhecimentos. 
d) Impacto econômico: contribuição para 
maior eficiência nas organizações públicas ou 
privadas, tanto de forma direta como indireta. 
e) Impacto sanitário: contribuição para a 
formação de recursos humanos qualificados para 
a gestão sanitária bem como na formulação de 
políticas específicas da Área da Saúde. 
f) Impacto cultural: contribuição para a formação 
de recursos humanos qualificados para o 
desenvolvimento cultural, formulando políticas culturais 
e ampliando o acesso à cultura e ao conhecimento. 
g) Impacto artístico: contribuição para a 
formação de recursos humanos qualificados 
para o desenvolvimento artístico, formulando 
propostas e produtos inovadores. 
h) Impacto profissional: contribuição para a 
formação de profissionais que possam introduzir 
mudanças na forma como vem sendo exercida 
a profissão, com avanços reconhecidos pela 
categoria profissional. 
i) Impacto legal: contribuição para a formação de 
profissionais que possam aprimorar procedimentos e a 
normatização na área jurídica, em particular entre 
os operadores do Direito, com resultados 
aplicáveis na prática forense. 
j) Outros impactos considerados pertinentes 
pela Área: Poderão ser incluídas outras dimensões 
de impacto consideradas relevantes e pertinentes, 
respeitando suas especificidades e dinamismos, e 
que não foram contempladas na lista acima.  
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5.2. Integração e cooperação 
com outros Cursos/Programas 
com vistas ao desenvolvimento 
da pós-graduação. 

maior ou igual a 20% - Examinar a participação em programas 
de cooperação e intercâmbio sistemáticos 
com outros na mesma área, dentro da 
modalidade de Mestrado Profissional; a 
participação em projetos de cooperação 
entre cursos/Programas com níveis de 
consolidação diferentes, voltados para a 
inovação, na pesquisa, o desenvolvimento 
da pós-graduação ou o desenvolvimento 
econômico, tecnológico e/ou social, 
particularmente em locais com menor 
capacitação científica ou tecnológica.  

5.3. Integração e cooperação 
com organizações e/ou 
instituições setoriais 
relacionados à área de 
conhecimento do Programa, 
com vistas ao desenvolvimento 
de novas soluções, práticas, 
produtos ou serviços nos 
ambientes profissional e/ou 
acadêmico.  

maior ou igual a 20% - Examinar a participação em convênios 
ou programas de cooperação com 
organizações/instituições setoriais, 
voltados para a inovação na pesquisa, o 
avanço da pós-graduação ou o 
desenvolvimento tecnológico, econômico 
e/ou social no respectivo setor ou região; 
a abrangência e quantidade de 
organizações/instituições a que estão 
vinculados os alunos; a introdução de 
novos produtos ou serviços (educacionais, 
tecnológicos, diagnósticos etc.), no âmbito 
do Programa, que contribuam para o 
desenvolvimento local, regional ou 
nacional. 

5.4. Divulgação e transparência 
das atividades e da atuação do 
Programa.  

maior ou igual a 20% - Examinar a divulgação atualizada e 
sistemática do Programa, a qual poderá 
ser realizada de diversas formas, com 
ênfase na manutenção de página na 
internet. Entre outros itens, será 
importante a descrição pública de 
objetivos, estrutura curricular, critérios de 
seleção de alunos, corpo docente, 
produção técnica, científica ou artística 
dos docentes e alunos, financiamentos 
recebidos da Capes e de outras agências 
públicas e entidades privadas, parcerias 
institucionais, difusão do conhecimento 
relevante e de boas práticas profissionais, 
entre outros. A procura de candidatos pelo 
programa pode ser considerada desde 
que relativizada pelas especificidades 
regionais e de campo de atuação. - 
Examinar a divulgação dos trabalhos 
finais, resguardadas as situações em que 
o sigilo deve ser preservado (Art. 2° da 
Portaria CAPES nº 13/2006). 

 
Observações: 
 
1. A soma dos quesitos 5.1 a 5.4 perfaz 80%. Assim é possível incluir um ou mais itens neste 
quesito, observando que a soma desses novos itens seja igual a 20%. 
2. Não havendo inclusão de novos itens, é obrigatório refazer a pontuação de 5.1 a 5.4 de modo a 

perfazer 100%.  
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ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS EM REDE 
  
Quesitos / Itens Peso  Definições e Comentários sobre o/s Quesito/Itens 

1 – Avaliação da Rede e suas 
Associadas  

20    

1.1. Articulação entre as 
instituições associadas e a 
coordenação do programa.  

20 Avaliar qualitativamente com base na proposta e nas 
respostas à questão 4 da pesquisa com os egressos e à 
questões 6 e 8 da pesquisa com os coordenadores.  

1.2. Planejamento global da 
rede, sistemática de avaliação 
e autoavaliação.  

20 Verificar a existência de planejamento e de autoavaliação 
como base nas informações da proposta do programa. 

1.3. Infraestrutura para 
administração, ensino e demais 
atividades pertinentes. 

20 Verificar as informações da proposta do programa e usar 
as respostas às questões 1 e 2 da pesquisa com 
egressos e às questões 1 e 2 da pesquisa com 
coordenadores.  

1.4. Critérios e efetividade das 
normas de credenciamento e 
descredenciamento.  

20 Verificar as informações da proposta do programa sobre o 
processo de avaliação de cada associada (nova ou 
antiga) e o atendimento aos critérios de credenciamento e 
recredenciamento.  

1.5. Implantação e atualização 
da proposta do programa.  

20 Avaliar qualitativamente com base nas informações da 
proposta do programa e nas respostas à questão 9 da 
pesquisa com coordenadores. 

2 – Discentes e Egressos  40    

2.1. Processos de seleção e de 
avaliação de discentes.  

15 Avaliar qualitativamente a excelência e rigor dos critérios 
nacionais de seleção e de avaliação de discentes. 

2.2. Fluxo discente: quantidade 
de ingressantes, evasão e 
prazo de conclusão (por 
associada e no total rede). 

25  Avaliar a partir dos indicadores fornecidos pela Capes.  

2.3. Qualidade dos trabalhos 
finais: adequação dos trabalhos 
à proposta do curso e sua 
divulgação.  

60 Avaliar qualitativamente a partir de amostra de trabalhos 
(proporcional ao número de egressos no período de 
avaliação) tendo em vista os parâmetros de qualidade 
definidos pela área. Verificar se os trabalhos finais estão 
disponíveis no site do programa.  

3 – Corpo Docente  20   

3.1. Adequação da dimensão, 
composição e dedicação dos 
docentes permanentes para o 
desenvolvimento das atividades 
de formação considerando-se o 
programa e as instituições 
associadas. 

20  Verificar a adequação do número mínimo de docentes, 
seu regime de trabalho, os vínculos dos docentes com 
outros PPG, a proporção de colaboradores em relação ao 
total de docentes e a carga horária dedicada ao 
programa. Considerar as respostas à questão 3 da 
pesquisa com os egressos e às questões 3, 4 e 5 da 
pesquisa com os coordenadores.  

3.2. Compatibilidade do corpo 
docente com a proposta, 
considerando-se suas 
atividades de ensino, pesquisa, 
orientação. 

50 Verificar a formação e atuação dos docentes para avaliar 
se sua experiência atende à proposta curricular; avaliar a 
distribuição das atividades de ensino e orientação.  

3.3. Produção intelectual.  30 Avaliar o conjunto da produção por associada está 
alinhado à proposta do programa.  
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4 – Inserção Social  20   

4.1. Importância do curso na 
atuação profissional dos 
egressos. 

60  Utilizar as respostas às questões 5 e 6 da pesquisa com os 
egressos e as respostas às questões 7, 10 e 11 da pesquisa 
com os coordenadores.  

4.2. Políticas de divulgação e 
transparência das atividades e 
da atuação do programa.  

40 Avaliar qualitativamente as informações existentes no site do 
programa.  
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Pesquisa com egressos MP em rede (PROF) e demais egressos de Programas em Rede 

  
 
Parabéns por ter concluído o Mestrado. Gostaríamos de ter sua colaboração para aprimorarmos o 
curso que realizou e, para isso, solicitamos que responda as questões abaixo. Demora 2 minutos. 
Não existe resposta certa para as questões. Após responder todas as questões, por favor, clique em 
submeter.  

 
Obrigada pela colaboração e sucesso na carreira! 

  

 
1. Avalie a infraestrutura dedicada à gestão do curso - secretaria, coordenação, etc  

  
(   ) Totalmente inadequada 
 
(   ) Com algumas inadequações 
 
(   ) Adequada 
 
(   ) Muito Boa 
 
(   ) Excelente 
 

  
2. Avalie a infraestrutura para ensino usadas no curso - salas de aula, biblioteca, serviços de 
videoconferência, laboratórios, etc   
 
(   ) Totalmente inadequada 
 
(   ) Com algumas inadequações 
 
(   ) Adequada 
 
(   ) Muito Boa 
 
(   ) Excelente 
 

  
3. Avalie o corpo docente do curso 

  
(   ) Totalmente inadequado  
  
(   ) Com algumas inadequações 
 
(   ) Adequado 
 
(   ) Muito Bom 
 
(   ) Excelente 
 
 

  
4. Frequência de contato presencial ou por meio eletrônico com docentes e discentes de 
outras instituições da rede ao longo do curso 

  
(   ) Muito reduzida 
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(   ) Reduzida 
 
(   ) Regular 
 
(   ) Frequentemente 
 
(   ) Muito frequentemente  
 
 
5. Avalie quanto sua postura como professor/profissional mudou em razão da conclusão do 
curso  

  
(   ) Estou muito pior 
 
(   ) Estou pior 
 
(   ) Estou igual 
 
(   ) Estou melhor  
 
(   ) Estou muito melhor  
 
 
6. Avalie a importância do curso para o seu avanço na carreira de professor/profissional  

  
(   ) Muito pouco importante 
 
(   ) Pouco importante 
 
(   ) Indiferente 
 
(   ) Muito Importante 

  
7. Recomendaria o curso?  

  
(   ) Certamente não 
 
(   ) Não 
 
(   ) Talvez 
 
(   ) Sim 
 
(   ) Certamente Sim 
 

  
8. Qual curso concluiu?  
 
9. Use o espaço abaixo para incluir comentários sobre qualquer aspecto relacionado 
ao curso que concluiu  
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Mestrado em Rede - Pesquisa com coordenadores de associadas  
 
Esta pesquisa tem como objetivo obter subsídios para o processo de avaliação do programa que 
participa. É importante que suas respostas expressem a realidade a fim de que possamos consolidar 
a presente sistemática de autoavaliação. Se desejar, consulte seus colegas do curso de sua 
instituição. É necessário que responda todas as questões. 
 
Agradecemos sua colaboração. 
*Obrigatório  
 
1. Avalie a infraestrutura física (salas de aula, secretaria, biblioteca, salas multiuso, instalações 
sanitárias, etc.) do curso na sua IES * 
(   ) Totalmente inadequada  
(   ) Com algumas inadequações 
(   ) Adequada 
(   ) Muito boa 
(   ) Excelente 

  
2. Avalie os recursos disponíveis na sua IES para interação (pessoal ou eletrônica) com outras 
IES associadas. *  
(   ) Totalmente inadequados 
(   ) Com algumas inadequações 
(   ) Adequados 
(   ) Muito bons 
(   ) Excelentes 

  
3. Avalie o tamanho do corpo docente do curso na sua IES para a manutenção e a qualidade 
das atividades do curso. *  
(   ) Muito reduzido 
(   ) Reduzido 
(   ) Sem folga 
(   ) Adequado 
(   ) Muito adequado 

  
4. Avalie a dedicação do corpo docente do curso na sua IES para a manutenção e a qualidade 
das atividades do curso. *  
(   ) Totalmente insuficiente 
(   ) Insuficiente 
(   ) Adequada 
(   ) Muito boa 
(   ) Excelente 

  
5. Avalie o perfil (formação e experiência) do corpo docente do curso na sua IES para a 
manutenção e a qualidade das atividades do curso. *  
(   ) Totalmente inadequado 
(   ) Inadequado 
(   ) Com limitações 
(   ) Muito bom 
(   ) Excelente 

  
6. Avalie a importância da colaboração entre as IES da rede para o bom andamento do curso *  
(   ) Muito pouco importante 
(   ) Pouco importante 
(   ) Indiferente 
(   ) Importante 
(   ) Muito importante  
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7. Avalie a qualidade da formação discente do curso *  
(   ) Muito fraca 
(   ) Fraca 
(   ) Adequada 
(   ) Muito boa 
(   ) Excelente 

  
8. Avalie a qualidade da articulação entre as IES associadas e a coordenação geral da rede *  
(   ) Muito inadequada 
(   ) Com limitações 
(   ) Adequada 
(   ) Muito boa 
(   ) Excelente 

  
9. Avalie o grau de dificuldade de gestão do curso na sua instituição. * 
(   ) Muito difícil  
(   ) Difícil 
(   ) Nem difícil, nem fácil 
(   ) Fácil 
(   ) Muito fácil 

  
10. Avalie a importância profissional do curso para os egressos. * 
(   ) Muito pouco importante  
(   ) Pouco importante 
(   ) Indiferente 
(   ) Importante 
(   ) Muito importante 

  
11. Avalie a contribuição do curso para a atuação profissional do discente * 
(   ) Muito reduzida  
(   ) Fraca 
(   ) Regular 
(   ) Boa 
(   ) Muito boa 

  
12. Recomendaria o curso? * 
(   ) Certamente não  
(   ) Não 
(   ) Talvez 
(   ) Sim 
(   ) Certamente sim 

  
13. Indique qual o programa que participa como coordenador * 

  
 
14. Use o espaço abaixo para incluir comentários sobre qualquer aspecto  
relacionado ao curso 
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I. Considerações gerais sobre o estágio atual da área  
 

A Área de Educação conta, em setembro de 2016, com 246 cursos de Pós-graduação, sendo 128 de 

Mestrado Acadêmico, 74 de Doutorado e 44 de Mestrado Profissional. Tais cursos se organizam em 

172 Programas, 74 deles com Mestrado e Doutorado Acadêmicos, 54 com Mestrado Acadêmico e 44 

com Mestrado Profissional. Com o propósito de oferecer uma visão geral da evolução dos Programas 

da Área de Educação, foram resumidos em gráficos dados que permitem uma comparação da trajetória 

da Área nos três últimos triênios (2004/2006; 2007/2009; 2010/2012), expressos nos relatórios das 

avaliações trienais de 2007, 2010 e 2013, e uma descrição da situação existente em setembro de 2016. 

O gráfico 01 permite observar que houve no período que abrange as trienais 2007, 2010 e 2013, e em 

Setembro de 2016, uma expansão do número de programas de pós-graduação em educação, passando 

de 78 na Trienal de 2007 para 172 em Setembro de 2016, ou seja, uma elevação de 120,5%. A maior 

elevação percentual ocorreu da Trienal de 2013 para Setembro de 2016, equivalente a 41,5%.  

 

Gráfico 01: Evolução no número de programas de pós-graduação em Educação Número de Programas  
 

 
 
 

Avaliações CAPES 
 

O gráfico 2 apresenta a evolução do número de programas nas Regiões brasileiras. A Região Norte foi 

a que teve a maior expansão percentual no período em análise, passando de 3 para 12 programas 

(300,0% de aumento). A Região Nordeste teve um aumento de 190,9%, a Região Sudeste de 84,2%, a 

Sul de 121,1%, e a Centro-Oeste um aumento de 128,6%.  
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Gráfico 02: Evolução no número de programas de pós-graduação em cada Região brasileira  

 

 
 

 
 

 

  
O número de cursos passou de 111 na Trienal de 2007 para 246 em Setembro de 2016, um aumento de 

121,6%. O número de cursos de Mestrado Acadêmico (MS) passou de 78 na Trienal de 2007 para 128 

em Setembro de 2016, um aumento de 64,1% e nesse mesmo período, o quantitativo de Doutorados 

(DR) passou de 33 para 74, um aumento de 124,2%. Houve, portanto, uma elevação bem maior no 

número de Doutorados em relação àquela dos Mestrados Acadêmicos.  

 

Os Mestrados Profissionais (MP) não existiam nas Trienais de 2007 e 2010 e foram criados após esta 

avaliação. Na Trienal de 2013 eram 9 cursos de mestrado profissional e em Setembro de 2016, eram 

44 cursos (aumento de 388,9%). Os gráficos 3 e 4 ilustram essas evoluções.  
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Gráfico 03: Evolução no número de cursos de pós-graduação em Educação  

 

 
 

 
Gráfico 04: Evolução no número de cursos de MS, MP e DR  
 

 
 

  
Em relação à dependência administrativa das Instituições de Educação Superior (IES), o gráfico 5 

mostra,  no período em análise, que a ampliação se deu mais fortemente em instituições públicas. Na 

Trienal de 2007, eram 72 cursos nas IES públicas e em Setembro de 2016 foram registrados 163 

cursos, um aumento de 126,4%. Nas IES privadas eram 39 cursos na Trienal de 2007 e 83 cursos em 

Setembro de 2016, uma elevação de 113,0%.  
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 Gráfico 5: Evolução no número de cursos por dependência administrativa 
 

 
 

Da análise dos dados regionais sobre a distribuição dos cursos, segundo as dependências 

administrativas, em Setembro de 2016, podemos concluir:  



 Na Região Norte os cursos se instalaram em instituições públicas – federais e estaduais – com 

predominância das federais, com 12 cursos em Setembro de 2016, enquanto nas estaduais eram apenas 2;  

 A Região Nordeste possui quase o mesmo perfil da Região Norte, com dois cursos em IES privadas. 

Nessa mesma ocasião a Capes registrou que se instalaram 26 cursos nas IES federais e 15 cursos nas 

estaduais;  

 Na Região Sudeste observa-se uma inversão desse perfil, com forte presença de IES privadas, com 

43 cursos. Entretanto, o número de IES públicas também é superior nessa região: com 36 cursos nas 

IES federais e 23 nas estaduais;  

 Na Região Sul há um número maior de cursos em IES privadas (32), enquanto as IES públicas eram 

31 cursos: 19 em IES federais, 11 em estaduais e 1 numa instituição municipal;  

 Na Região Centro-Oeste, mais uma vez, nota-se a predominância das IES públicas com 18 cursos: 

15 nas federais e 3 nas estaduais. As IES privadas possuem 6 cursos. 
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Do perfil das notas no Brasil e em suas Regiões, nas três avaliações trienais (2007, 2010 e 2013), 

depreende-se que:  

 

a) a Região Norte possui apenas programas 3 e 4;   

 

b) a Região Nordeste possui programas 3,4 e 5;  

 

c) a Região Sudeste, a partir da Trienal de 2010 passou a ter todo o espectro de notas, de 3 a 7;  

 

d) a Região Sul não possuía programas com Nota 7 na Trienal de 2007 e não possuía programas com 

Nota 6 na Trienal de 2010 e passou a possuir todo o espectro de notas nas duas avaliações seguintes;  

 

e) a abertura de novos cursos alterou o perfil inicial da Região Centro-Oeste de 4 e 5 na Trienal de 

2007 para 3,4 e 5 nos outros momentos de avaliação. O número de programas em cada um dos 

estratos, 3, 4, 5, 6 e 7 pode ser observada no gráfico 21.  

 

Gráfico 6: Evolução no número de programas nos estratos 3, 4, 5 6 e 7 de notas Número de Programas  
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Há uma grande elevação no número de programas no estrato 3, passando de 19 na Trienal de 2007 

para 46 na de 2013. Registre-se aqui o ingresso de 48 novos programas entre 2013 e 2016, totalizando, 

no registro da CAPES em Setembro de 2016, 94 programas nesse estrato.  

 

No estrato 4, registrou-se um crescimento de 41 em 2007 para 49 em 2013. Também nesse caso 

registra-se o ingresso de dois novos programas com curso de doutorado no estrato, que passa a 

comportar 51 programas em Setembro de 2016.  

  

No estrato 5 observa-se o crescimento de 13 em 2007 para 17 em 2013 e o ingresso de mais um 

programa no estrato 5 a partir da aprovação de seu curso de doutorado, totalizando 18 programas no 

estrato 5 em Setembro de 2016.  

 

O estrato 6 sofreu pequena ampliação nesse longo período, passando de 5 para 6 programas.  

 

No estrato 7, ampliação de zero para 3 em 2011, mantendo-se nesse patamar desde então.  

 

Essas conclusões ficam mais bem explicitadas quando se examinam os percentuais de programas em 

cada um dos estratos de notas.   

a) O percentual de programas com Nota 3 aumenta de 24,4% do total de programas avaliados na 

Trienal de 2007 para mais da metade do total (54,7%) em Setembro de 2016.  

b) O percentual de programas com Nota 4 teve uma forte queda em relação ao número total de 

programas da área, de 52,6% na Trienal de 2007 para 29,7% em Setembro de 2016.  

c) No conjunto de programas com Nota 5 a queda do percentual (do conjunto de programas avaliados) 

foi de 16,7% na Trienal de 2007 para 10,5% em setembro de 2016.  

d) No estrato de Nota 6 o percentual é pequeno e, mesmo assim, sofreu diminuição de 6,4% em 2007 

para 3,5% do total em Setembro de 2016.  

e) Os programas Nota 7 passaram de 3,3% do total existente em 2007 para 1,7% em 2016.   
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II. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A AVALIAÇÃO QUADRIENAL 2017 

 

A Área de Educação definiu para a avaliação quadrienal 2017 a seguinte proporção para os 

Quesitos a serem analisados:  

 

1) Mestrado Acadêmico e Doutorado: Proposta do Programa, peso 0%; Corpo Docente, 15%; Corpo  

Discente, Teses e Dissetações, 35%; Produção Intelectual, 35%; e Inserção Social, 15%.  

2) Mestrado Profissional: Proposta do Programa, peso 0%; Corpo Docente, 20%; Corpo 

Discente e Trabalhos de Conclusão, 25%; Produção Intelectual, 35% e Inserção Social, 20%.  

As fichas de avaliação para o quadriênio 2013-2016 que são apresentadas no Item III, a 

seguir, mostram para cada um dos quesitos os itens a serem analisados na avaliação. São 

explicitados ainda definições e comentários sobre cada um dos quesitos e seus itens.  

 

Em suas linhas gerais, serão mantidos os itens utilizados na avaliação trienal de 2012. A 

principal alteração refere-se ao quesito 4. 

Em discussão iniciada no Seminário de Acompanhamento de Meio Termo, realizado em 

Brasília, em agosto de 2015 e na reunião do FORPRED, durante a Reunião Nacional da 

ANPED, realizada em Florianópolis em outubro de 2015, ficou definido pela Área que o 

Quesito 4, Produção Intelectual sofreria uma alteração substancial. Passaria a ser considerada 

a “média ponderada de até oito produções mais bem qualificadas por docente permanente no 

quadriênio, compreendendo livros, capítulos, verbetes e periódicos”, e não mais toda a 

produção apresentada pelos docentes. As pontuações para cada produto serão as mesmas 

utilizadas na avaliação trienal anterior. O objetivo é alterar a característica da indução 

decorrente da avaliação da pós graduação. O que se espera não é que simplesmente os 

programas passem a produzir mais mas que passem a produzir melhor. 

Dessa forma, espera-se com essa alteração que pontue mais quem produz melhor e não quem 

produz mais.  
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III. FICHAS DE AVALIAÇÃO PARA O QUADRIÊNIO 2013-2016 

MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 

 

Quesitos/Itens  Peso  Definições e Comentários sobre o Quesito/Item  

1 – Proposta do Programa  0%  

1.1. Definição clara da 

proposta do Programa como 

acadêmico, voltado para o 

desenvolvimento da 

pesquisa e formação de 

pesquisadores e professores 

para o ensino superior.  

10% Adequação aos propósitos de um programa 

acadêmico;Existência de grupos de pesquisa que 

sustentem o desenvolvimento do programa;Existência 

de iniciativas de convênios com instituições nacionais 

e internacionais para a realização de pesquisas e 

intercâmbio de docentes e pesquisadores. 

1.2. Coerência, consistência, 

abrangência e atualização 

das áreas de concentração, 

linhas de pesquisa, projetos 

em andamento e organização 

curricular.  

50% Existência de consistência, abrangência, atualização e 

inter-relação da(s) área(s) de concentração e linhas de 

pesquisa, assim como sua coerência com a organização 

curricular e os projetos em andamento. 

Clareza e precisão das ementas das disciplinas com 

bibliografia atualizada, de abrangência nacional e 

internacional;  

Articulação entre as disciplinas, as Áreas de 

Concentração e/ou as Linhas de Pesquisa; 

Apoio ao aperfeiçoamento do corpo docente, incluindo 

pós-doutorado, estágio de pesquisa, Cursos, visitas, 

tradução de artigos para outro idioma e ações 

similares. 

Apoio à formação de seus estudantes, proporcionados 

pelo programa, incluindo apoio ao desenvolvimento de 

pesquisas e à formação do pesquisador (participação 

em eventos, oferecimento de oficinas, seminários de 

pesquisa e intercâmbios).  

1.3. Infraestrutura para 

ensino, pesquisa e 

administração universitária.  

10%  Infraestrutura para: 

 ensino e pesquisa como salas de aula, laboratórios, 

espaços multiusuários e biblioteca com acervo 

compatível com as necessidades do Programa;  

 administração como salas para coordenação e secretaria.  
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1.4 Planejamento do 

Programa com vistas a seu 

desenvolvimento futuro, 

contemplando os desafios 

internacionais da Área na 

produção do conhecimento, 

seus propósitos de 

aprimoramento na formação 

de seus alunos, metas quanto 

à inserção social e 

acadêmica de seus egressos.  

30% Adequação da proposta do Programa às necessidades 

regionais, nacionais e internacionais; descrição dos 

meios e estratégias que o programa pretende adotar 

para enfrentar os desafios da área e atingir seus 

objetivos atuais e futuros; Presença de literatura 

estrangeira na bibliografia dos cursos da instituição e 

participação de docentes estrangeiros, bem como a 

oferta de disciplinas em língua estrangeira;Existência 

de política sistemática de avaliação e 

(re)credenciamento de docentes;Apoio institucional à 

formação contínua do professor pesquisador 

(participação em eventos, realização de pós-

doutoramento, estágio de pesquisa no 

exterior);Presença de política de acompanhamento de 

egressos.  

2 - Corpo Docente  15%  

2.1. Perfil do corpo docente, 

consideradas titulação, 

diversificação da experiência 

e adequação à proposta do 

Programa.  

15% Evidências de que o perfil do corpo docente esteja 

voltado para a área da educação, considerando a 

diversificação de formação, seja na graduação ou na 

pós-graduação.Participação dos docentes em 

atividades de aprimoramento, especialmente no 

exterior.Relação da formação dos docentes 

permanentes com a área de concentração e/ou linhas 

de pesquisa do programa.   

2.2. Adequação do perfil dos 

docentes permanentes em 

relação às atividades de pesquisa 

e de formação do Programa.  

30%  Dimensão do corpo docente, tendo em vista o número 

de estudantes e sua inserção em atividades de 

docência e orientação.  

2.3. Distribuição das 

atividades de pesquisa e de 

formação entre os docentes 

do Programa.  

30%  Participação dos docentes em equipes de pesquisa e 

na coordenação de projetos. 

Captação de recursos para os projetos e participação 

em projetos conjuntos com pesquisadores do exterior. 
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2.4. Contribuição dos docentes 

para atividades de ensino e/ou 

de pesquisa na graduação, com 

atenção tanto à repercussão 

que este item pode ter na 

formação de futuros 

ingressantes na PG, quanto na 

formação de profissionais mais 

capacitados na graduação. 

10% Realização de atividades de docência, iniciação 

científica, orientação de monografias de graduação e 

TCCs e presença de estudantes da graduação em 

projetos de pesquisa; gestão, supervisão de estágio de 

docência e outras atividades extracurriculares.O 

excesso de carga letiva na graduação deve ser 

destacado como negativo para o desenvolvimento 

das atividades do Programa.  

2.5. Inserção acadêmica do 

corpo docente  

15%  Participação em comissões nacionais e internacionais de 

avaliação; diretorias de associações científicas nacionais 

e internacionais; diretorias, comitês, comissões ou 

consultorias adhoc em agências de âmbito internacional, 

nacional ou regional; comissões editoriais de periódicos 

qualificados; comissões científicas de eventos 

internacionais, nacionais ou regionais; gestão acadêmica 

na universidade.  

3 – Corpo Discente, Teses e 

Dissertações 

35%  

3.1. Quantidade de teses e 

dissertações defendidas no 

período de avaliação, em 

relação ao corpo docente 

permanente e à dimensão do 

corpo discente.  

20%  Capacidade do Programa de titular seus estudantes e 

a relação entre titulados e corpo docente.  

3.2. Distribuição das 

orientações das teses e 

dissertações defendidas, no 

período de avaliação, em 

relação aos docentes do 

Programa.  

10%  Distribuição das titulações pelos docentes;  

Maioria das orientações conduzida por docentes 

permanentes. 

Distribuição equilibrada das titulações pelos docentes 

permanentes. 

3.3. Qualidade das Teses e 

Dissertações e da produção de 

discentes autores da pós-

graduação e da graduação (no 

caso de IES com curso de 

graduação na área) na produção 

científica do programa, aferida 

por publicações e outros 

indicadores pertinentes à Área.  

40%  Relação das teses e dissertações com as linhas, 

projetos de pesquisa e produção bibliográfica 

qualificada dos discentes, em função de suas 

pesquisas. 
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20%  Tempo médio de titulação de mestres e doutores, 

especialmente dos bolsistas. 

 

Tempo de formação de mestres e doutores e 

percentual de bolsistas titulados  

3.5. Participação de 

discentes em projetos de 

pesquisa.  

10%  Participação dos discentes em projetos de pesquisa 

institucionais e em eventos de divulgação científica.  

 

4 – Produção Intelectual 35%  

4.1. Publicações qualificadas 

do Programa por docente 

permanente. 

60%  Média ponderada de até oito produções mais bem 

qualificadas por docente permanente no quadriênio, 

compreendendo livros, capítulos, verbetes e periódicos.  

4.2. Distribuição de 

publicações qualificadas em 

relação ao corpo docente 

permanente do Programa.  

30%  Distribuição das produções entre os docentes 

permanentes.  

4.3. Produção técnica, 

inovações e outras 

produções consideradas 

relevantes.  

5%  Número total de produções técnicas.  

4.4. Produção não centralizada 

no mesmo veículo.  

5%  Diversificação dos veículos de publicação do 

programa, considerados no item 4.1. 

 5 – Inserção Social  15%  

5.1. Inserção e impacto 

regional e/ou nacional do 

programa.  

40%  Impacto e inserção educacionais e sociais do programa, 

assim como seu impacto científico e tecnológico.  

Valorizar produção de material didático, parcerias 

com as redes de educação básica, formação de 

profissionais para os sistemas de ensino, assessorias, 

projetos de extensão, divulgação científica, 

destinação dos egressos;  

Valorizar a participação em sociedades científicas, 

organização de eventos, criação de produtos e 

processos tecnológicos entre outros. 
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5.2. Integração e cooperação 

com outros Programas e 

centros de pesquisa e 

desenvolvimento 

Profissional, relacionados à 

área de conhecimento do 

programa, com vistas ao 

desenvolvimento da 

pesquisa e da pós-graduação. 

30% Integração e solidariedade com outros 

Programas/Instituições, valorizando aquelas com 

instituições estrangeiras e aquelas de maior duração e 

impacto.  

5.3. Visibilidade ou 

transparência dada pelo 

programa a` sua atuação.  

30%  Atualização e manutenção do site do Programa; 

 

Divulgação das teses e dissertações, resguardadas as 

situações em que o sigilo deve ser preservado (Art. 

2° Portaria CAPES nº 13/2006); 

 

Visibilidade das atividades, projetos, produções e 

impactos dos grupos de pesquisa que constituem os 

Programas; 

 

Visibilidade das produções e produtos mais 

relevantes do Programa; 

 

Espaços de divulgação científica e difusão do 

conhecimento/tecnologias produzidos junto aos 

profissionais das áreas de concentração dos 

programas.  
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MESTRADO PROFISSIONAL 

  

Ficha de Avaliação para o Quadriênio 2013-2016 

MESTRADO PROFISSIONAL 

Quesitos / Itens   Peso Definições e Comentários sobre o Quesito/Itens 

1 – Proposta do Programa  0%   

1.1. Coerência, consistência, 

abrangência e atualização 

da(s) área(s) de 

concentração, linha(s) de 

atuação, projetos em 

andamento, proposta 

curricular com os objetivos 

do Programa. 

50% Adequação aos propósitos de um programa 

profissional.  

 

O conjunto de atividades e disciplinas, com suas 

ementas devem atender: 

 às características do campo profissional; 

 à área de concentração proposta; 

 às linhas de atuação. 

 

Articulação e consistência entre: 

 área de concentração e linhas de pesquisa; 

 linhas de pesquisa, disciplinas e ementas; 

 disciplinas, ementas e atividades propostas ao 

campo de conhecimento e de atuação dos  

profissionais de Educação.  

1.2. Coerência, consistência e 

abrangência dos mecanismos 

de interação com instituições 

educacionais, atendendo a 

demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais. 

10%  Mecanismos de interação entre instituições, 

atendendo às demandas de formação profissional da 

Área de Educação; 

 

Estratégias de apoio às pesquisas de campo e à 

formação do pesquisador. 

1.3. Infraestrutura para 

ensino, pesquisa e 

administração.  

10%  Infraestrutura para: 

 ensino e pesquisa como salas de aula, laboratórios, 

espaços multiusuários e biblioteca com acervo 

compatível com as necessidades do Programa; 

 administração como salas para coordenação e secretaria.  
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1.4. Planejamento do 

Programa visando ao 

atendimento de demandas 

atuais ou futuras de 

desenvolvimento nacional, 

regional ou local, por meio 

da formação de profissionais 

capacitados para a solução 

de problemas e práticas 

culturais e inovadoras nos 

processos educativos.  

30%  Existência de política de avaliação interna do 

Programa, visando as demandas da área de 

educação em nível regional e local; 

 

Descrição da política de formação do mestrando e de 

acompanhamento dos egressos nos espaços de atuação; 

 

Atualização da bibliografia dos cursos, relacionada 

às linhas de pesquisas e ao campo de atuação. 

 

 

 

2. Corpo Docente  20%  

2.1. Perfil do corpo docente, 

considerando experiência na 

área da educação e sua 

adequação à Proposta do 

Programa.  

50%  Evidências de que o perfil do quadro docente está 

voltado para as áreas de concentração, considerando 

a diversificação de formação, seja na graduação ou 

na pós-graduação; 

 

Experiência do quadro docente em pesquisa 

aplicada e no desenvolvimento de processos 

educativos; 

 

Relação da produção dos docentes permanentes com 

a área de concentração e/ou linhas de atuação do 

programa; 

 

Evidências do vínculo empregatício do quadro 

docente com a Instituição em que o Programa é 

oferecido, sem dependência externa; 

 

Existência de critérios para (re)credenciamento 

dos docentes.   
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2.2. Adequação da 

dimensão, composição e 

dedicação dos docentes 

permanentes para o 

desenvolvimento das 

atividades de pesquisa e 

formação do Programa. 

20%  Participação o corpo docente, tendo em vista o número de 

estudantes e sua inserção em atividades de docência e orientação; 

Distribuição do quadro docente entre permanentes, 

colaboradores e visitantes, de acordo com as 

orientações da Área; 

Dimensão do corpo docente, tendo em vista o número 

de estudantes e sua inserção em atividades de 

orientação e docência. 

Evidências de que, no máximo 30% do quadro 

docente, possui vínculo com outros Programas, não 

comprometendo sua dedicação. 

2.3. Distribuição das 

atividades de pesquisa, 

projetos e formação entre os 

docentes do Programa.  

20% Participação dos docentes em equipes de pesquisa e na 

coordenação de projetos; 

 

Evidências de que os projetos de atuação possuem 

características de pesquisa aplicada;  

2.4. Contribuição do quadro 

docente nas atividades de ensino 

e/ou de pesquisa na graduação, 

visando a formação de futuros 

ingressantes no curso.  

5% Atividades de docência, iniciação científica, orientação 

de TCCs, presença de estudantes da graduação em 

projetos de pesquisa, supervisão de estágio de 

docência, eventos e outras atividades de formação de 

profissionais da Educação; 

2.5. Inserção Acadêmica do 

corpo docente 

5% Participação em comissões de avaliação; diretorias de 

associações científicas; comitês ou consultorias ad-hoc em 

agências, editoriais de periódicos qualificados; eventos 

regionais, nacionais e internacionais e; gestão acadêmica.  

3. Corpo Discente e 

Trabalhos de Conclusão  

25%  

3.1. Quantidade de trabalhos 

de conclusão de curso 

defendidos no período de 

avaliação em relação ao 

quadro docente permanente  

30%  Capacidade do Programa de titular seus estudantes; 

 

Razão concluintes/ingressantes. 

3.2. Qualidade dos trabalhos 

de conclusão de curso e da 

produção de discentes, 

aferida pelas publicações e 

outros indicadores 

pertinentes à Área  

40%  Relação dos trabalhos de conclusão de curso com as 

linhas e projetos de pesquisa e a produção 

bibliográfica e técnica qualificada dos discentes. 

 

Presença de membros externos nas bancas examinadoras. 

 

Produção bibliográfica e técnica do discente. 
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3.3. Trabalhos de conclusão 

de curso produzidos.  

10% Formatos de trabalhos de conclusão de curso, 

considerando as especificidades dos Mestrados 

Profissionais e sua aplicabilidade na área da 

Educação. 

3.4. Eficiência do Programa 

na formação de mestres. 

10% Tempo médio da formação de mestres pelo 

Programa. 

3.5. Participação de 

discentes em projetos de 

atuação.  

10% Participação de discentes em projetos de pesquisas 

institucionais, em eventos de divulgação científica e 

de formação do profissional de Educação. 

4. Produção Intelectual 35%  

4.1. Publicações qualificadas 

do Programa por docente 

permanente  

35% Média ponderada de até oito produções mais bem 

qualificadas por docente permanente no quadriênio, 

compreendendo livros, capítulos, verbetes e 

periódicos. 

4.2. Produção técnica, 

inovações e outras 

produções consideradas 

relevantes. 

20% Número total de produções técnicas. 

4.3. Distribuição da 

produção qualificada entre 

os docentes permanentes do 

Programa.  

20% Distribuição dos produtos entre os docentes 

permanentes. 

4.4. Articulação da produção 

artística, técnica e científica 

entre si e com a proposta do 

programa. 

20% Examinar a articulação entre a produção artística, 

técnica e a publicação científica qualificada do 

programa. 

4.5. Produção não 

centralizada no mesmo 

veículo. 

5% -Diversificação dos veículos do programa, 

considerados no item 4.1 
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5. Inserção Social 20%  

5.1. Inserção e impacto 

local, regional e/ou nacional 

do Programa   

30% Perspectiva de atuação profissional do 

egresso;Demonstração da formação de parcerias 

com as Redes Municipal, Estadual,  Federal e\ou de 

outros espaços de atuação dos profissionais da 

educação;Organização de eventos, atividades de 

intervenção e ações de formação de profissionais da 

Educação;Descrição dos impactos alcançados pelo 

Programa, considerando as dimensões: Impacto 

social/educacional; Impacto profissional; Impacto 

artístico/cultural; Impacto tecnológico; Outros 

impactos.  

5.2. Integração e cooperação 

com outros 

Cursos/Programas com 

vistas ao desenvolvimento 

da pós-graduação. 

30% Evidências da participação em Programas de 

cooperação e intercâmbios na área de 

Educação;Evidências da cooperação entre 

Programas da modalidade profissional em busca de 

consolidação stricto sensu; 

5.3. Integração e cooperação 

com organizações e/ou 

instituições setoriais 

relacionados à área de 

conhecimento do Programa, 

com vistas ao 

desenvolvimento de novas 

soluções, práticas, produtos 

ou serviços nos ambientes 

profissional e/ou acadêmico. 

20% Examinar a participação em convênios ou 

programas de cooperação com 

organizações/instituições setoriais, voltados para a 

inovação na pesquisa, o avanço da pós-graduação ou o 

desenvolvimento tecnológico, econômico e/ou social no 

respectivo setor ou região;aabrangência e quantidade de 

organizações/instituições a que estão vinculados os 

alunos;a introdução de novos produtos ou serviços 

(educacionais, tecnológicos, diagnósticos etc.), no 

âmbito do Programa, que contribuam para o 

desenvolvimento local, regional ou nacional. 

5.4. Visibilidade e 

transparência da atuação do 

Programa  

20 % Atualização e manutenção do site do 

Programa;Divulgação dos trabalhos de conclusão de 

curso, resguardadas as situações em que o sigilo deve ser 

preservado (Art. 2° Portaria CAPES nº 

13/2006);Visibilidade das atividades, projetos, 

produções e impactos dos grupos de pesquisa que 

constituem os Programas;Visibilidade das produções e 

produtos mais relevantes do Programa;Espaços de 

divulgação científica e difusão do 

conhecimento/tecnologias produzidos junto aos 

profissionais das áreas de concentração dos programas. 
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IV. CONSIDERAÇÕES E DEFINIÇÕES SOBRE 

INTERNACIONALIZAÇÃO/INSERÇÃO INTERNACIONAL  

 

A internacionalização, na área de educação, vem sendo desenvolvida em torno dos seguintes eixos: 

 

a) O primeiro diz respeito à internacionalização realizada, principalmente, por meio de 

publicações em livros e periódicos internacionais. Trata-se de resultados de pesquisas 

individuais ou de grupos de professores e pesquisadores publicados em periódicos 

internacionais de qualidade;  

b) O segundo caracteriza a internacionalização como o desenvolvimento de pesquisas e outras 

atividades em rede que exigem maior envolvimento institucional do Programa e das IES. 

Dentre os produtos desse eixo estão também livros conjuntos e artigos em periódicos;  

c) O terceiro diz respeito à atuação de pesquisadores e professores brasileiros em 

programas estrangeiros, na qualidade de professores visitantes, assim como de 

pesquisadores estrangeiros nos programa no Brasil. Nesta última modalidade, ganham 

destaque os cursos oferecidos nos programas de pós-graduação; e   

d) O quarto eixo vem sendo desenvolvido por meio da cooperação internacional, 

envolvendo trânsito de alunos. Nessa linha, há cooperações com programas mais 

consolidados tanto nacionais quanto internacionais e recepção de alunos em 

programas do tipo sanduíche.  

 

Paralelamente, é ainda valorizada a relação com países menos desenvolvidos, na forma de 

programas  de cooperação para formação em atividades desenvolvidas com a África e alguns 

países da América Latina.  

 

Critérios da Área de Educação para  emissão das notas “6” e “7” 

 

As notas “6” e “7 são reservadas para os programas com o nível de doutorado que apresentem 

desempenho equivalente ao dos centros internacionais de excelência e que tenham um nível 

de desempenho altamente diferenciado em relação ao dos demais programas. Os programas 

elegíveis devem demonstrar elevado grau de internacionalização, liderança, nucleação e 

solidariedade por meio dos seguintes indicadores: 

  

1. Internacionalização 

  

. Pós-doutoramento e participação como professor visitante do corpo docente do programa em 

centros de excelência no exterior;  

. Professores visitantes recebidos pelo programa; 

. Intercâmbio de alunos com IES do exterior (sobretudo bolsas-sanduíche);  
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. Participação de docentes e doutorandos em eventos internacionais de alto nível; 

. Financiamento internacional de projetos e outras atividades; 

. Participação de docentes em comitês, consultorias, editoria de periódicos e outras atividades 

no exterior; 

. Participação em projetos de pesquisa de colaboração internacional.  

 

2. Liderança 

  

. Atração de pós-graduandos de outras regiões do país e de outros países; 

. Participação de docentes do programa em comitês e agências de fomento nacionais e internacionais; 

. Premiações nacionais e internacionais recebidas por docentes que tenham relação com as 

atividades de pesquisa ou atribuídas a seus orientandos; 

. Participação de docentes em diretorias de associações científicas; 

. Participação de docentes em cargos relevantes para a política nacional de educação, ciência e tecnologia; 

  

3. Nucleação 

  

. Atividades de ensino de graduação/pós-graduação em outras IES (Brasil e no exterior);  

. Atividades de pesquisa em outras IES nacionais e no exterior; 

. Inserção dos egressos no mercado de trabalho.  

 

4. Solidariedade  
 

. Os programas devem demonstrar sua cooperação com programas nota 3 ou 4 ou em grupos 

que ainda não têm curso de pós-graduação stricto sensu. 

. Minter, Dinter, Procad ou associação com IES para promover a criação e/ou consolidação de 

cursos de pós-graduação; 

. Assessoria para formulação de propostas de cursos novos; 

. Participação em projetos conjuntos com grupos de pesquisa não consolidados; 

. Participação em disciplinas, seminários, oficinas em cursos nota 3 e 4 (sem doutorado) 

. Parceria em docência, pesquisa e orientação em países de menor grau de desenvolvimento na 

pós-graduação, principalmente na América Latina, África e Ásia.  

 

A área, como todas as demais, enfatiza que serão observadas as seguintes recomendações 

que foram estabelecidas em 2009 e aplicadas a partir da Avaliação Trienal 2010:  

  

. Um Programa nota 7 deve apresentar conceito Muito Bom em todos os quesitos e seus itens.   
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. Um Programa nota 6 deve apresentar, obrigatoriamente, conceito Muito Bom no quesito 4 

(Produção Intelectual) e seus itens, e, no mínimo, conceito Bom em todos os demais quesitos 

e seus itens  

 

Recomenda-se que um Programa com nota 6 ou 7 deve possuir e manter atualizado seu site 

em Língua Portuguesa e outras línguas, particularmente em inglês.  
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V. OUTRAS CONSIDERAÇÕES DA ÁREA DE AVALIAÇÃO 

  

Explicitamos a seguir diversos componentes qualitativos a serem observados no processo 

de Avaliação da Quadrienal 2013-2016:   

 

Histórico e Contextualização do Programa: localização; demanda pelo programa; 

necessidades locais e das redes de ensino; relação consistente das áreas de concentração e 

linhas de pesquisa presentes na proposta do Programa.  

 

Objetivos: descrição dos objetivos do Programa; perfil do egresso e atuação/inserção 

profissional; o profissional que se quer formar.  

 

Proposta Curricular: ementas, bibliografia, carga horária e número de créditos das 

disciplinas; seminários, fóruns, grupos de estudos efetivados; experiências consideradas 

inovadoras; atividades desenvolvidas nos Programas que utilizam EAD.   

 

Infraestrutura: laboratórios; recursos de informática; biblioteca; salas de aulas; ambientes de 

esudo; salas para professores; outros ambientes.  

 

Integração com a Graduação: iniciação científica; seminários; eventos; cursos; palestras; 

oficinas; tutoria; monitoria; trabalho de final de curso etc.  

 

Integração com a Sociedade e o mercado de trabalho (Mestrado Profissional): articulação com as 

necessidades sociais; mecanismos de atualização das demandas do mercado profissional.  

 

Intercâmbios (nacionais e internacionais): parcerias e convênios implementados. 

 

Solidariedade, Nucleação e Visibilidade: colaboração com redes de ensino e outras 

instituições sociais, culturais e/ou educacionais; site do Programa atualizado; divulgação dos 

trabalhos de conclusão de curso e outras produções (científica e técnica); divulgação dos links 

dos grupos de pesquisa que constituem o programa.  

 

Inserção Social: impacto social/educacional; impacto profissional; impacto 

artístico/cultural/tecnológico.  

 

Internacionalização: ações desenvolvidas pelos convênios ou parcerias com as Instituições estrangeiras.  

 

Atividades Complementares: critérios de credenciamento, recredenciamento e 

descredenciamento dos docentes; avaliação (docente e discente); processo seletivo de alunos 

no programa; eventos organizados com a participação do Programa.  
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Autoavaliação: melhorias de estrutura alcançadas no período, atualização e/ou eventual 

renovação/ampliação do quadro docente; projetos e pesquisas e seus resultados/produtos; 

impactos social, educacional, técnico, profissional, artístico e tecnológico; ações que o 

programa pretende desenvolver para melhorar/superar suas atividades/dificuldades.   

 

Planejamento do Futuro: ações para aprimorar o Programa; pretensões acerca de periódicos, 

obras e participação de eventos de alunos e professores; ampliação de espaços físicos e de 

laboratórios.  
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