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RESUMO 

 

Após a crise do modelo fordista nos anos 1970, nas décadas seguintes – 1980 / 1990, uma 

série de recomendações preconizada pelos organismos financeiros multilaterais acarretou 

em reformas políticas e econômicas mundiais. Tratava-se de uma nova hegemonia do 

pensamento econômico liberal. Denominado neoliberalismo, ascendeu fortemente no 

Brasil nos anos de 1990. O gerencialismo, modelo de gestão baseado no neoliberalismo, 

chegava ao país através das reformas estatais da época que atingiram o setor público, 

submetendo-o aos moldes comércio-empresa e trazendo a tona conceitos como „eficiência‟ 

e „produtividade‟. A ideologia neoliberal avançou também na área acadêmica, bem como o 

gerencialismo ao adotar “ferramentas” da gestão empresarial no campo educacional. 

Transformar universidades em empresas induz a mercantilização da educação superior e a 

adoção de critérios quantitativistas para se avaliar o trabalho docente – bases do 

produtivismo acadêmico. Uma das consequências desse processo é que a qualidade da 

produção acadêmica é desconsiderada em prol da valorização da quantidade. A avaliação 

docente emana de diretrizes estatais por mediação do CNPq e da CAPES. Esta última 

avalia (ou regula) o trabalho docente ao mesmo tempo em que o fomenta. Neste trabalho, a 

pesquisa de campo, empregando um questionário e a entrevista como coleta de 

informações, foi utilizada como parte da metodologia proposta para cumprir o objetivo de 

identificar as percepções dos docentes sobre a avaliação que a CAPES realiza; visto seus 

repetitivos comentários quanto aos aspectos negativos dos critérios de avaliação que ela 

emprega. Como parte da conclusão, buscou-se sugerir, com base nas opiniões de diversos 

docentes de distintos cursos, melhorias para o processo de avaliação da CAPES. 

Palavras-chaves: Neoliberalismo; Gerencialismo; Produtivismo Acadêmico; Modelo 

CAPES de Avaliação; Trabalho Docente. 
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PERCEPÇÕES DOS DOCENTES AVALIADOS PELA COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES): 

Um estudo sobre o produtivismo acadêmico 

 

 
“A reputação intelectual não se faz só com resultados, 

mas com os meios retos para obtê-los” (Franco, p.A3,1988). 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A ideia de aliar ensino e pesquisa na pós-graduação tem origem na Europa 

Ocidental no século XIX com o movimento reformista humboldtiano, iniciado graças ao 

alemão Alexander von Humboldt. Sua premissa era que a amalgamação entre Ensino e 

Pesquisa constituía a essência do processo de aprendizagem, o fulcro da pós-graduação 

(GOMES, 2003, p. 37). 

Enquanto isso, as instituições portuguesas de ensino superior, seguem o “modelo 

napoleônico”, que priorizava o ensino profissionalizante direcionado para a política: 
 

O “modelo”, centralizado do ponto de vista administrativo, mas dissociado em 

relação à integração das faculdades, via no ensino superior um importante 

mecanismo para formar os profissionais necessários ao funcionamento da 

sociedade e, ao mesmo tempo, um importante instrumento para disseminar as 

doutrinas vigentes. Essa política de Ensino Superior, certamente, influenciou a 

estrutura educacional brasileira (APRILE, 2008, p. 4). 
 

Hoje em dia, a fim de se “reforçar a competitividade internacional do ensino 

superior europeu no contexto da crescente globalização dos sistemas de ensino e 

formação” (SIMÃO et al., 2005, p. 40) percebe-se que: 

Brasileiros e europeus estão submetidos a condições de trabalho similares, sejam 

professores, orientadores ou pesquisadores (...). Ainda que os pesquisadores 

brasileiros tenham tido que enfrentar a pressão antes que seus colegas europeus, 

ambos os grupos estão agora em situações parecidas. Todos eles precisam dar 

aulas, conduzir pesquisas, orientar estudantes, escrever papers, participar de 

conferências, publicar (BIANCHETTI e VALLE, 2014, p. 97). 
 

Oliveira (2009, p. 15) comenta que a criação da universidade no Brasil deu-se 

tardiamente, mas surpreendeu por se tratar de uma universidade laica, pública e gratuita, 

com presença em todos os estados da Federação. Um raro sistema de ensino e pesquisa foi 

formado para tentar-se superar o subdesenvolvimento. 

Para tanto, em 1951 criou-se a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), com o objetivo de atender aos empreendimentos públicos e 
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privados que visavam o desenvolvimento do país. Em 1965 a política de ensino superior e 

a de ciência e tecnologia alcança a CAPES e esta passa a intervir nas universidades 

brasileiras, bem como nas políticas para a pós-graduação. Em 1981, fica sob 

responsabilidade da CAPES e do sistema nacional de Ciência e Tecnologia elaborar, 

avaliar, acompanhar e coordenar as atividades do ensino superior. A partir de então, o 

Programa de Acompanhamento e Avaliação da CAPES cria mecanismos efetivos de 

controle de qualidade e aprofunda sua relação com a comunidade científica e acadêmica e 

a CAPES se torna protagonista da educação superior e em particular, da pós-graduação. 

Em 1998, a CAPES passa a disponibilizar ao público os relatórios das avaliações 

trienais até o ano de 2013. Em 11 de dezembro de 2014, através da Resolução de nº 5, o 

Conselho Superior da CAPES decidiu que as avaliações serão realizadas em um período de 

quatro anos. Sendo assim, a próxima avaliação ocorrerá em 2017, versando sobre os dados 

relativos aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 (CAPES, 2015). Todavia, este estudo será 

realizado baseado em dados sobre a pós-graduação no país durante um período de 15 anos 

– de 1998 até 2013 – período que abarcou apenas avaliações trienais. 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

Apresentação do Tema 

 

1.1. Contextualização – A CAPES neste trabalho 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma 

autarquia federal, na modalidade Fundação Pública, subordinada ao Ministério da 

Educação (MEC) que se propõe a desempenhar um papel fundamental na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados 

do país (CAPES, 2012). 

 

Segundo a Coordenação (2012; 2014d), suas atividades podem ser agrupadas nas 

seguintes linhas de ação: 

 avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

 acesso e divulgação da produção científica; 

 promoção da cooperação científica internacional; 
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 indução e fomento da formação inicial e continuada de professores para a 

educação básica nos formatos presencial e a distância; 

 investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior,  mediante 

programas de investimento em bolsas de estudo, auxílios e outros mecanismos; 

 elaboração de estudos e subsídios que auxiliam o Ministério da Educação na 

definição dos planos e políticas de desenvolvimento da pós-graduação nacional. 

Entre várias atividades desempenhadas pela CAPES, este trabalho se preocupará 

em analisar a opinião dos docentes de ensino público superior acerca de como ocorre a 

avaliação da pós-graduação stricto sensu no país efetuada por essa instituição, primeiro 

item da lista referenciada acima. Suscita-se como problema que a maneira que esta 

avaliação é realizada não está a contento dos docentes dos programas de pós-

graduação, visto seus repetitivos comentários quanto aos aspectos negativos dos 

critérios de avaliação da CAPES. 

A avaliação da CAPES tem repercussões práticas significativas no âmbito da pós-

graduação e, por suposto, da pesquisa, visto que a classificação dos cursos e os incentivos 

aos pesquisadores decorrem desse processo analítico.  

A própria sobrevivência dos cursos depende das notas emitidas após as avaliações 

periódicas. Deste modo, a maneira como esta avaliação é realizada exerce forte impacto 

sobre um expressivo conjunto de atividades acadêmicas.  

Ao longo dos anos, os cursos, os pesquisadores e a própria qualidade da produção 

do conhecimento têm sido afetados através de mudanças que vieram ocorrendo no ensino, 

seja por mudanças na legislação, seja por conta de instruções do MEC, via CAPES. Entre 

essas mudanças, Bianchetti e Valle (2014, pp. 91-92) destacam: 

a) a redução do tempo para conclusão das dissertações e teses (de 4 e 6 anos para 2 

e 4 anos, respectivamente) refletiu-se na qualidade das pesquisas realizadas; 

b) a submissão dos cursos a um sistema de financiamento de acordo com o 

resultado de uma avaliação trienal, com previsão de recompensas ou punições em termos 

do número de bolsas e até do descredenciamento do curso do Sistema Nacional de Pós-

graduação (SNP), descaracterizando o próprio conceito de avaliação; 

c) a submissão de todas as áreas do conhecimento e de todas as regiões do país, 

independentemente das demandas metodológicas e do perfil epistemológico de cada uma 

delas, a um mesmo padrão de avaliação, apesar da heterogeneidade que caracteriza estas 

áreas e regiões de um país com as dimensões continentais como o Brasil. 
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Nestas condições e contexto, é que a avaliação da CAPES estará aqui também 

sendo avaliada. 

A pesquisa de campo, empregando um questionário e a entrevista como coleta de 

informações, foi utilizada como parte da metodologia proposta. O tratamento dos dados 

será qualitativo porque se propõe a analisar a percepção dos docentes entrevistados. 

Também será tomada como base a revisão da bibliografia sobre a temática, além do auxílio 

de documentos emitidos pela CAPES. 

 

1.2. Problema 

Este trabalho analisa se os métodos de avaliação empregados pela CAPES estão a 

contento segundo entendimento dos docentes de programas de pós-graduação. Pois têm 

existido repetitivos comentários entre estes docentes quanto aos aspectos negativos dos 

critérios de avaliação da CAPES. 

Enquanto estudante de pós-graduação, a autora percebeu que além dos comentários 

informais entre si, os docentes discutem sobre o assunto em eventos dos quais participam 

(congressos, simpósios, seminários, entre outros), escrevem sobre este sistema de avaliação 

em artigos e conversam sobre o tema em sala de aula com os alunos pós-graduandos que, 

ainda cursando um mestrado, já começam a sentir o peso da avaliação quantitativa e a 

cobrança por publicação de artigos, bem como a pressão em exercer diversas atividades 

acadêmicas ao mesmo tempo.  

Várias outras manifestações de inquietação e preocupação ocupam as ideias e 

atividades de docentes e discentes em relação ao assunto. A CAPES se introduz também na 

relação do estudante com os docentes e muito cedo entre o orientando e o orientador nos 

trabalhos de conclusão de curso nos níveis da pós-graduação. 

Cabe então investigar o que realmente ocorre com o processo da avaliação da 

CAPES, para, dentre outras coisas, projetarem-se medidas, cuidados e em última instância 

pensar o que o seria um sistema de controle e avaliação legítimo para a comunidade 

universitária. 

 

1.3. Delimitação do Tema 

Este trabalho investiga o método de avaliação dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu do país realizado pela CAPES, de maneira a considerar como os docentes que 
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operam na pós-graduação a recepcionam. Entretanto, ele tomará como referência docentes 

de cursos de pós-graduação stricto sensu da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Compreenderá cursos que estão no espectro daquilo que se classifica como ciências 

duras e ciências moles, expressões com certa dose de preconceito, a que substituiremos por 

ciências naturais e ciências sociais, classificação com alguma margem de imprecisão, mas 

usuais no meio acadêmico. A pesquisa compreende ainda alguns cursos da área das 

ciências da saúde. 

O levantamento também está adstrito aos campi de Niterói, não se estendendo aos 

polos de Volta Redonda, Campo dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua e Nova Friburgo, 

onde também existem atividades de pós-graduação na UFF, porém em proporção pequena, 

quando comparada ao volume da oferta da sede da Universidade. 

Ainda tratando de delimitação, este estudo será realizado baseado em documentos 

emitidos pela CAPES datados de 1998 até 2013, um período de 15 anos que abarcou as 

avaliações trienais desta fundação. Já a investigação realizada com os docentes cobre o 

final do período de 2014 até o ano de 2015. Obteve-se um conjunto de dados e 

informações de variados cursos, nas diferentes áreas. Deste modo será possível avaliar 

divergências de opinião em programas de mestrados e doutorados nas áreas de exatas, 

humanas e ciências da saúde. 

 

1.4. Objetivos geral e específicos 

O objetivo principal deste trabalho é identificar as percepções dos docentes da UFF 

em face da avaliação da CAPES. 

Como objetivos secundários buscou-se: 

A – Expor os termos históricos e técnicos da CAPES. 

B – Levantar as considerações de docentes de variadas áreas de ensino superior 

acerca do trabalho da CAPES em relação aos cursos de mestrado e doutorado. 

C – Analisar, tomada a UFF como referência, se o sistema de avaliação da CAPES 

tem sido um instrumento, de fato, pertinente para a comunidade universitária na busca de 

um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados. 

D – Analisar o impacto no plano físico e mental das ações de avaliação da CAPES 

sobre o trabalho docente nas universidades públicas. 

E – Sugerir, com base nas opiniões de diversos docentes sobre o sistema da CAPES 

e as informações obtidas na pesquisa de campo, melhorias para o processo de avaliação. 
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1.5. Suposições 

Neste trabalho podemos sistematizar uma reflexão acerca de aspectos relevantes da 

avaliação docente realizada pela CAPES. Com base nisso, a autora apresenta as seguintes 

suposições a serem verificadas: 

1. A avaliação da CAPES prima pelo aspecto quantitativo (pontuações altas), 

secundarizando o qualitativo, e não tem abarcado aspectos subjetivos que 

poderiam indicar a real qualidade dos cursos e dos trabalhos de pesquisa. 

2. Certas práticas adotadas pela CAPES levam ao aumento nas submissões de 

artigos pelos programas de pós-graduação, porém em face de uma forte pressão 

por publicação. Considerando este fato, 

3. Há evidências de que as maiores notas na escala de “1” a “7” da Avaliação dos 

Programas de Pós-graduação, considerando o acompanhamento anual e a 

avaliação trienal do desempenho das instituições, se dão mais pela quantidade 

de publicações de um curso do que pela qualidade dos artigos.  

4. Algumas poucas universidades que recebem as notas mais altas, sempre as 

receberão, fazendo seus projetos e publicações terem sempre mais chance de 

serem aceitos. Sofrem as que não pertencem aos grupos hegemônicos de 

determinadas regiões e/ou não pertencem a determinada área do saber. 

5. Os docentes estão sofrendo certa incapacidade de responder a todas as tarefas 

que lhe são impostas: atuar como pesquisadores; manter alta produção 

acadêmica para congressos, periódicos e inclusive para as agências de fomento 

e seus Editais; além das atividades obrigatórias (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), como ministrar aulas na graduação, com tudo o que esta tarefa 

“comum” exige: elaboração da aula, preparação e correção de provas, estudo, 

orientações, participação em bancas, etc. Isto traz consequências em vários 

planos, da saúde à qualidade do trabalho docente. 

6. Há adesão de muitos docentes às práticas e ao discurso da CAPES, podendo-se 

dizer que a Universidade está dividida entre uma pretensa elite e uma suposta 

plebe acadêmicas, com os primeiros se colocando como defensores da prática 

avaliativa em curso e repelindo qualquer questionamento sobre o assunto. 

Sendo assim, 

7. Nem sempre há conscientização das partes envolvidas quanto uma necessidade 

indiscutível de melhora na qualidade dos trabalhos submetidos para avaliação.  
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8. Frequentemente o professor deixa de enfatizar o ensino para se dedicar à 

pesquisa (e às publicações exigidas, pois ministrar aulas não gera pontuação na 

CAPES), tratando a graduação como algo secundário. Em outras palavras, o 

professor que ministra aulas para a pós-graduação stricto sensu dispensa mais 

ênfase para esta, dispondo de pouco tempo e possibilidades para o 

acompanhando adequado do desempenho de graduandos. 

 

1.6. Justificativa 

Este trabalho é relevante para autora ao considerar que a mesma hoje se encontra 

atuando profissionalmente em uma universidade pública e se estarreceu ao perceber que 

este ambiente faz parte do mesmo sistema baseado em produtividade das empresas 

privadas, onde esteve inserida por sete anos. A autora percebia em instituições privadas que 

os treinamentos que os trabalhadores recebiam visavam manter a lógica produtivista da 

empresa e não agregavam conhecimento verdadeiro às pessoas. Apenas as faziam 

reproduzir o pensamento do sistema, de forma a mantê-lo vivo e a serviço do capital.  

Com o intuito de escolher uma profissão onde a pesquisa e o estudo constantes 

fossem primordiais, a autora buscou um emprego em uma universidade pública ao mesmo 

tempo em que objetivava se inserir no mestrado. Contudo, se deparou com um ambiente 

permeado pela flexibilização em sua legislação trabalhista, precarização da docência, 

ensino tratado como mercadoria, “bolsas de pesquisa” e cursos de pós-graduação pagos – 

como os MBAs (Master of Business Administration) – servindo de “adicionais” à parca 

remuneração do docente. Entre estas e outras degradações do trabalho docente, a autora 

surpreendeu-se com outra característica semelhante a do mercado – a exigência de alta 

produtividade.  

Uma quantidade muito elevada de trabalhos tem sido publicada apenas para fins de 

pontuação de determinados cursos, sem ao menos considerar a qualidade do texto e 

pesquisas mais aprofundadas. Este fato é inadmissível em um espaço acadêmico. Ademais 

cresce o individualismo e o espírito competitivo desmedido desta forma de trabalho. Além 

desta carga exagerada de trabalho comprometer horas de lazer e de permanência no lar. 

O inconformismo da autora com estes problemas é, portanto, o ponto de partida da 

justificativa desta pesquisa. Mas evidentemente seria contraditório que uma pesquisa se 

realizasse em nome do interesse público, com recursos públicos, apenas para responder a 

uma necessidade privada da autora. 
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Por isto, esse trabalho se justifica ainda mais pela importância de se entender alguns 

aspectos das práticas de avaliação de universidades públicas pela CAPES e das 

considerações dos docentes a respeito destas práticas. Se realmente servem de instrumento 

para a comunidade universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os 

mestrados e doutorados nacionais, como a CAPES propõe e como se atribui papel a ela. 

Indagando-se, por exemplo, se os resultados da avaliação servem de base para a 

formulação de políticas válidas para a área de pós-graduação, bem como para o 

dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). Ou seja, se 

temos na CAPES um agente de fato motivador do avanço da pesquisa no Brasil. Ou se, ao 

contrário, as práticas da CAPES têm contribuído mais para a emergência de problemas na 

vida docente, de comprometimento de sua real capacidade de trabalho e de prejuízos para a 

qualidade do ensino e da pesquisa brasileiros. 

Haverá um esforço para que as opiniões de diversos docentes sobre esta avaliação 

indiquem um modelo de avaliação que seja satisfatório e consensual entre todas as áreas do 

conhecimento e com isto se possa formular sugestões de melhoria do processo de avaliação 

ao qual seus cursos e eles próprios são submetidos.  

Entender as exigências específicas deste público, tanto no que se refere a aspectos 

profissionais como pessoais (períodos de trabalho longos, polivalência – fragmentada em 

preparar e dar aulas, escrever, participar em congressos, produzir determinado número de 

artigos, assegurar publicação em revistas qualificadas, dentre outros), é importante, pois 

são eles que estão na “linha de frente” da educação do país, eles que são os responsáveis 

por desenvolver o olhar crítico e o pensamento reflexivo dos discentes e por educarem-nos 

para a vida, como cidadãos críticos. São eles o segmento estratégico da sociedade para 

formar e elevar o indivíduo e o gênero humano.  

Uma greve neste setor, por exemplo, atrasa a vida acadêmica de muitos estudantes e 

dificulta o cumprimento das agendas acadêmicas dos docentes, cujos projetos e 

participações se atrasam e muitas vezes se inviabilizam. Várias vezes estas greves não 

ocorrem simplesmente por questões salariais, mas também porque os professores estão em 

busca de melhores condições de trabalho que também afetam os estudantes, tal como salas 

de aula adequadas, equipamentos, instalações gerais e específicas para a pesquisa e estudo, 

laboratórios, verbas para participação em eventos nacionais e internacionais, bibliotecas 

bem providas e atualizadas e outros aspectos da vida acadêmica. Ilustrando, apenas com o 

problema das salas cheias, um professor da Universidade Federal Fluminense de 



 

 

10 

 

Niterói/RJ, que possui 65 alunos inscritos em sua disciplina, e trabalha em uma sala que 

comporta 40 alunos, confidencia: “não dei aula na semana passada, por conta de ter sete 

alunos no corredor e da impossibilidade de me movimentar mais de 1,5m (eram pouco 

mais de 40 cadeiras). Uma tragédia pedagógica”. Turmas superlotadas podem prejudicar os 

próprios estudantes. Isto é, prejudicam o ensino. 

Todo este conjunto de situações e problemas não pode ser atribuído a CAPES, mas 

certamente que, ao se elegerem as quantidades como referenciais principais de avaliação, 

concorre-se para uma leitura simplista da atividade de ensino e pesquisa, fazendo com que 

certas condições reclamadas não se exijam como necessárias. 

Além disto, se estes problemas são visíveis com facilidade, outros se encontram um 

tanto velados e às vezes disfarçados, exercendo, porém uma forte pressão e grande 

desgaste físico e psíquico do docente.  

É nossa hipótese, como já exposto, que neste último caso pode-se encontrar a 

avaliação da CAPES e como ela se realiza. Toda e qualquer avaliação, de modo geral, traz 

tensão ao público avaliado, seja ele qual for. Porém certos traços da avaliação da CAPES, 

ao fugirem do controle do docente, elevam esta tensão. Em particular estamos nos 

referindo às publicações, peça de sustentação dos processos de avaliação da CAPES. As 

publicações dependem de aceites dos veículos, coisa que se reveste de certa 

imponderabilidade, para não falar de outros aspectos tais como capacidade de intercâmbio, 

recursos institucionais, recursos financeiros às vezes, e relações sociais, em muitas 

situações.  

O como isto, em especial, impacta o docente diz muito de sua produção e em 

particular da qualidade desta produção, sua repercussão sobre o ensino e sobre a pesquisa. 

Se é verdade que as condições de trabalho do pessoal, em qualquer organização, 

pública ou privada, prestadora de serviço ou produtora de bens, tem forte influência no que 

se produz, não é difícil prever o que acontece a uma instituição educacional. 

Debater a avaliação da CAPES no ambiente acadêmico é, por consequência, não 

apenas um tema relevante como objeto de dissertação de um mestrado, mas um tema 

obrigatório no âmbito da política pública da educação superior e, vale dizer, da educação 

como um todo. 

É possível afirmar que, ressalvada a questão do ensino médio, cuja prioridade é 

indiscutível, para o ensino superior a ação da CAPES, e nela a sua avaliação, certamente é 

a questão fundamental. 
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CAPÍTULO 2 

Metodologia 

 

2.1. Escolha Metodológica 

O objetivo principal deste trabalho é identificar as percepções dos docentes da UFF 

em face da avaliação da CAPES. Estará sendo examinado, como parte disto, o impacto das 

ações de avaliação da CAPES sobre o trabalho docente nas universidades públicas. A 

análise será realizada buscando-se compreender como os docentes de pós-graduação 

percebem o método de julgamento escolhido pela CAPES para avaliar seus cursos e por 

extensão o seu trabalho nas universidades, principalmente universidades públicas, onde se 

concentra a maior parte da pós-graduação stricto sensu.  

Comparando o que se propõe a CAPES com o que tem sido sua prática, e como os 

professores percebem esta prática, será investigado ainda se a CAPES em suas atividades 

acaba por contribuir com a adoção de métodos gerenciais típicos das empresas produtoras 

de bens e como isto afeta a avaliação e a vida do docente.  

Para estas abordagens, em resumo, a pesquisa fará uso de obras publicadas sobre o 

tema, questionário, entrevistas e relatórios oficiais da CAPES. Serão estes os meios de 

chegar aos objetivos secundários e em especial criar as bases para alcançar o objetivo 

principal de identificar as percepções dos docentes sobre a avaliação referida.   

Adiante, estes aspectos metodológicos estão detalhados, dando mais elementos 

sobre os caminhos que a pesquisa seguiu. 

 

2.2. Aspectos Metodológicos 

2.2.1. Quanto à abordagem 

 Pesquisa qualitativa e quantitativa 

O estudo qualitativo tem ampliado seu campo de atuação em áreas como a da 

Educação, da administração e das políticas públicas – onde se assenta nosso objeto. O 

estudo qualitativo, sem dispensar dados e números, se apresenta como uma opção 

metodológica adequada a um estudo com a diversidade de referências e visões que este 

objeto exige. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), as características da pesquisa qualitativa 

são objetivação do fenômeno; ações de descrever, compreender e explicar; relacionar o 

global e o local em determinado fenômeno. De modo que, através das descrições dos 
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docentes, este trabalho irá explicar como ocorre o produtivismo a partir da CAPES e 

compreender melhor os resultados desta prática para explicar como o fenômeno ocorre. As 

autoras, corroborando Godoy (1995), também se referem ao caráter interativo entre os 

objetivos e os investigadores na pesquisa qualitativa, e o respeito a suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos, mas buscando resultados os mais fidedignos possíveis. 

Ratificando o que já foi exposto por Godoy (1995) e Fonseca (2002), as autoras fazem 

oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Ainda de acordo com elas, “os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos 

buscam explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito” (GERHARDT E 

SILVEIRA, 2009, p. 32). 

Para Minayo (2001, p. 14), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que auxiliará a verificar se 

os valores da CAPES condizem com suas atitudes e se ela, como se propõe, consegue 

motivar os docentes a se comprometerem na busca da produtividade com qualidade, 

inovação e criatividade.  

A pesquisa terá também uma dimensão quantitativa porque se propõe a quantificar 

em valores estatísticos algumas percepções dos docentes e discentes entrevistados. Ou seja, 

amostras, consideradas representativas da população, nos fornecerão os resultados que se 

constituirão um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. 

De acordo com Fonseca (2002), como as amostras geralmente representam a 

população, os resultados são considerados um retrato real de toda a população alvo da 

pesquisa. Ainda conforme o autor, “a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e 

quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente” 

(FONSECA, 2002, p. 20). 

 

2.2.2. Quanto à natureza 

A pesquisa será aplicada, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, 

dirigidos à solução de problemas específicos” (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 35). 

Ou seja, ao se obter conhecimento em relação ao método de avaliação da CAPES, poderá 

se concluir se ele tem atendido às expectativas dos docentes ou não e mais: se atendem às 

necessidades do ensino de boa qualidade e da pesquisa de bom padrão. Além disto, propor 

como solução indicações e sugestões para um modelo de avaliação que seja satisfatório e 

próximo do consensual entre todas as áreas do conhecimento. 
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A pesquisa também será aplicada, pois envolve ainda verdades e interesses locais 

(IBIDEM). Cabe enfatizar que será investigado se a CAPES tem, sob o discurso do padrão 

de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais, estimulado o 

viés gerencialista, entendido como o uso de métodos empresariais no espaço público e 

educacional. Somando-se a esta indagação, a inevitável pergunta de a quem interessa que 

isto aconteça. 

 

2.2.3. Quanto aos objetivos 

Segundo Gil (2007), com base nos objetivos, o trabalho pode ainda ser classificado 

em: 

 Pesquisa Exploratória: Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar 

uma exploração maior do problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas, como ocorre nesta, envolve pesquisa 

bibliográfica e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado.  

 Pesquisa Descritiva: Como o nome induz a crer, este tipo de pesquisa descreve 

fatos e fenômenos. E este estudo descreverá práticas e métodos gerenciais de avaliação; 

fenômeno impregnado com ideias neoliberais. A análise de documentos faz parte deste 

estudo e é um tipo de pesquisa descritiva. De todo modo, do ponto de vista formal, uma 

parte descritiva estará presente no relatório da pesquisa. 

 Pesquisa Explicativa: Este tipo de pesquisa complementa a exploratória “porque 

preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência 

dos fenômenos. Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos 

resultados oferecidos” (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 35). Segundo Gil (2007, p. 

43) pode ser a continuação de uma pesquisa descritiva, posto que os fatores que 

determinam um fenômeno devem estar suficientemente descritos e detalhados.  

Esta dissertação, através de uma bibliografia sobre o tema, além de procurar 

explicar os aspectos factuais, levantados em documentos e campo, descreverá como o 

pensamento neoliberal e o gerencialismo se colocam como fatores determinantes e 

contributivos para a ocorrência do fenômeno do produtivismo acadêmico na educação 

superior, sendo este resultado daqueles. Neste sentido, podemos dizer que a pesquisa é 

principalmente uma pesquisa explicativa, quanto ao objetivo. 
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2.2.4. Quanto aos procedimentos 

A pesquisa se constituirá em uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo. 

Sendo assim, além da pesquisa bibliográfica tomando por base autores como Bianchetti 

(2014), Bobbio (1998), Chauí (2003), Gurgel (2003, 2013), Sguissardi (2000, 2006 e 2009) 

entre outros, e documental (far-se-á uso de documentos emitidos pela CAPES), se realizará 

coleta de dados junto a pessoas (no caso, haverá entrevistas com docentes e aplicação de 

questionários a docentes e discentes). 

 

2.3. Limitações dos métodos 

A pesquisa de campo empregará a entrevista e o questionário como coleta de 

informações. Para Triviños (1987, p. 112), as técnicas de coleta de dados, como 

questionários e entrevistas, podem ser subjetivas, gerando imprecisão.  

A metodologia de análise qualitativa proposta será descritiva e explicativa, como já 

foi dito. Triviños (IBIDEM) observa que para a pesquisa ter um certo grau de validade, a 

população e amostra devem ser claramente delimitadas, bem como os objetivos, hipóteses 

e questões da pesquisa.  

De todo modo, a autora tentará diminuir a incerteza dos resultados da pesquisa, 

recorrendo a meios que procurem distanciar autor e informante e utilizando instrumentos 

de levantamento que evitem induções e que tenham abertura para acolher as visões 

diferenciadas.  

Mas não faz parte da intenção da autora eximir-se completamente da interação 

pesquisador-objeto, constituindo-se isto na limitação inarredável das pesquisas, pelo menos 

no âmbito das ciências sociais e humanas. Consoante Vieira e Campos (1980, p. 101), é 

inadequado o pesquisador não poder se envolver com os pesquisados em pesquisa que 

envolva o âmbito da administração pública, pois isto conflui para um não intercâmbio entre 

conhecimento (teoria) e experiência (prática). 

O processo de incluir o pesquisador na investigação, uma das principais 

características do método qualitativo caracteriza-se, sobretudo, pela honestidade do 

pesquisador em relação às demandas e valores dos participantes. Este é um estudo de 

percepções. Se as análises fossem unilaterais por parte da pesquisadora, como seria 

possível que depois de realizado o estudo, os docentes o aceitassem ou dessem importância 

ao mesmo? A pesquisadora não tem que necessariamente aceitar as demandas e valores dos 

professores/participantes. Mas compreendê-los e nutrir um verdadeiro respeito pelos 
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investigados. Para tanto, é fundamental que o pesquisador possua mais do que domínio das 

técnicas científicas de pesquisa. Ou seja, ele deve saber claramente o seu papel em relação 

ao mundo e em relação aos outros. As atitudes de um pesquisador devem ser pautadas 

também em valores humanísticos, onde o pesquisado deve ser tratado, em sua totalidade, 

como um ser humano. As reações humanas não podem ser controladas e nem o todo deve 

ser ignorado para se considerar apenas as partes isoladas (CAMPOS, 1981, p. 4). 

 

2.4. Coleta de Dados 

Neste trabalho, utilizar-se-ão informações e dados obtidos a partir de observações e 

de pesquisa principalmente com os docentes, sobre seus comportamentos e opiniões diante 

das ações de análise da CAPES, compreendendo assim a dinâmica que se estabelece entre 

o que prega a instituição e a receptividade dos educadores para com estas metodologias. 

Os dados serão coletados, como já informado anteriormente, através dos 

instrumentos abaixo descritos. 

 

2.4.1. Pesquisa Bibliográfica 

Segundo Fonseca (2002, p. 32), qualquer estudo científico inicia-se com uma 

pesquisa bibliográfica. As pesquisas denominadas bibliográficas se baseiam em 

referenciais teóricos já publicados com o objetivo de recolher informações ou 

conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. A 

pesquisa bibliográfica deste trabalho foi realizada a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros (A 

gerência do pensamento), artigos científicos (A universidade operacional), páginas de web 

sites (www.CAPES.gov.br/). Segundo Gil (2007, p. 44), os exemplos mais característicos 

de pesquisa bibliográfica são as investigações sobre ideologias. Este trabalho buscou 

bibliografias acerca da ideologia neoliberal para fundamentar com informações e 

conhecimentos prévios o problema que se estuda – produtivismo acadêmico. Os desfechos 

deste problema não devem ser somente uma conclusão. Por isso, a autora pretendeu que o 

trabalho fosse também de reflexão. Deve-se ainda realizar uma pesquisa documental como 

auxílio, selecionando e analisando documentos com o intuito de não comprometer a 

qualidade da pesquisa (FONSECA, 2002, p. 31). 

 

2.4.2. Pesquisa Documental 

Segundo Fonseca (2002, p. 32), a pesquisa documental recorre a determinadas 

http://www.capes.gov.br/


 

 

16 

 

fontes sem tratamento analítico, e elenca algumas que serão utilizadas nesta dissertação, 

tais como: tabelas estatísticas, house-organ, relatórios e documentos oficiais da CAPES e 

outros. Conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 69), a pesquisa documental tem sido 

utilizada nas ciências sociais. 

A pesquisa documental tem como característica fundamental o fato de suas 

informações não terem passado por outras análises nem se tornado públicas, senão as 

análises que eventualmente fazem parte do próprio documento, como a publicidade que a 

lei obriga, por exemplo, no caso de um balanço de empresa pública. 

As análises podem então ser recorridas pelo pesquisador, no âmbito da pesquisa 

documental. Diz Vergara (2010, p. 43) que a “investigação documental é a realizada em 

documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados (...) ou com pessoas”. 

Esta definição sintetiza o caráter restrito da circulação das informações, ainda que hoje 

possamos ver documentos que já não se encontram inacessíveis por estarem divulgados em 

sítios eletrônicos, como é o caso de informações utilizadas nesta pesquisa, extraídas de 

documentos como a listagem WebQualis da CAPES e a Relação de Cursos Recomendados 

e Reconhecidos também da CAPES. 

A pesquisa documental subsidiará o trabalho em várias passagens, pontualmente ou 

extensamente, neste último caso quando se trata, por exemplo, de critérios ou 

procedimentos da CAPES. Em especial, a pesquisa documental estará subsidiando as 

informações e considerações que procuram demonstrar o viés regionalista das avaliações 

da instituição, no capítulo 4 – Pesquisa documental e de campo. 

As pesquisas de campo utilizadas neste trabalho serão a observação, a entrevista e a 

aplicação de questionário. 

 

2.4.3. Observação 

A observação do ambiente e do comportamento dos docentes diante dos 

procedimentos de avaliação da CAPES será realizada antes e durante a pesquisa e até 

depois da coleta de dados. Haverá então, segundo Gerhardt e Silveira (2009, pp. 74-75), 

dois tipos de observação: 

Simples ou assistemática: As autoras explicam que este tipo de observação é 

utilizado em pesquisas exploratórias. O pesquisador permanece avaliando características da 

situação estudada em separado, apenas observa de maneira espontânea como os fatos 

ocorrem e controla os dados obtidos. Nessa categoria, não é preciso fazer perguntas diretas 
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aos informantes. No caso, a autora, ao aplicar o questionário pessoalmente a alguns 

docentes, observou seus comportamentos diante das questões apresentadas e as opiniões 

que emitiam sobre a CAPES, inclusive tomando nota de algumas. Este tipo de observação 

é apropriado ao estudar as condutas das pessoas manifestadas no seu dia-a-dia. Como a 

autora, ao longo do mestrado, participou de congressos e escreveu artigos, submetendo-os 

a publicação, bem como bem como participou de grupos de estudos e realizou como 

estágio docência tutoria em curso de pós-graduação lato sensu, pode perceber bem na 

conduta rotineira dos docentes com que teve contato a pressão em exercer diversas 

atividades acadêmicas ao mesmo tempo. 

Participante: O investigador participa até determinado nível como membro da 

comunidade ou população pesquisada (no caso, como mestranda e servidora pública). A 

ideia de sua incursão na população é ser influenciado pelas características dos elementos 

do grupo e, ao mesmo tempo, ganhando a confiança do grupo, conscientizá-los da 

importância da investigação. A técnica de observação participante, muito utilizada em 

ciências sociais, ocorre pelo contato direto do pesquisador com o fenômeno observado. Ao 

atuar por determinado período, antes da pesquisa, auxiliando três cursos de pós-graduação 

stricto sensu da UFF com o Coleta CAPES, a autora pode ser influenciada pelo ritmo de 

trabalho produtivo. Obtêm-se ainda informações sobre a realidade dos atores sociais em 

seus próprios contextos (a autora estuda e trabalha no mesmo ambiente da pesquisa). 

 

2.4.4. Entrevista 

Conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 96), a entrevista é um “instrumento de 

pesquisa utilizado com o objetivo de coletar dados, oralmente ou por escrito, numa 

interação entre o pesquisador e os informantes”. O objetivo da entrevista é obter diferentes 

respostas a uma mesma pergunta, possibilitando que sejam comparadas e pode-se utilizar 

acessórios como filmadora, gravador, bloco para anotações, entre outros, para registrá-la 

(IBID., pp. 72-73). No caso deste trabalho, utilizou-se um gravador. 

Outro objetivo da entrevista é complementar as leituras já realizadas. Ela permite 

ao pesquisador tomar consciência dos aspectos da questão que sua leiga experiência e as 

leituras prévias não puderam evidenciar. As entrevistas – enquanto pesquisa exploratória – 

alcançam essa função quando não são muito diretivas, pois o objetivo não consiste em 

validar as ideias preconcebidas do pesquisador, mas em adquirir novos conhecimentos 

(QUIVY & CAMPENHOUDT, 1995, p. 44).  
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É neste sentido – de igualmente servir como base de análise – que se explorou as 

entrevistas já no referencial teórico, relacionando o conhecimento do texto pesquisado com 

o conhecimento do entrevistado. É um exercício de aproximação de elementos que 

dialeticamente constituem um todo e que não exclusiva e necessariamente devem se 

apresentar de modo estanque, separados. 

É interessante entrevistar três tipos de interlocutores: especialistas científicos sobre 

o tema em estudo, informantes privilegiados e pessoas diretamente envolvidas (QUIVY & 

CAMPENHOUDT, 1995, p. 44). Sendo assim, foram ouvidos professores que já 

exerceram atividades de coordenadores de pós-graduação e mantêm contato com a CAPES 

e sua avaliação, bem como estudiosos do assunto e representantes de universidades junto 

ao MEC/CAPES que concederam informações importantes sobre o órgão. 

O tipo de entrevista escolhido foi a semiestruturada. Na entrevista semiestruturada, 

não se segue um roteiro fielmente, as perguntas são predeterminadas, mas podem sofrer 

alterações caso necessário, visto que a entrevista alcança uma natureza dialogal. O 

entrevistador tem uma certa liberdade. Sendo assim, o pesquisador organiza um conjunto 

de questões sobre o tema que está sendo estudado, um roteiro previamente estabelecido, 

mas permite, e até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão 

surgindo conforme o desenrolar da conversa (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 72). 

Utilizou-se como técnica de compreensão da entrevista, a análise simples de 

conteúdo. Segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 86), esta metodologia é mais objetiva que 

a análise de discurso, pois supõe a transparência da informação. Enquanto a análise de 

discurso (IBID., p. 85) precisa por vezes da psicanálise, pois busca compreender o 

inconsciente do sujeito e considera que ele pode dissimular seu discurso, a análise de 

conteúdo, de acordo com Bardin (1979, p. 42) apud Gerhardt e Silveira (2009, p. 84), 

representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam a obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de simples descrição do conteúdo das mensagens, 

indicativos que permitam inferir conhecimentos relativos a algum assunto. 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 84) explicam que do ponto de vista operacional, a 

análise de conteúdo inicia pela leitura das falas, realizada por meio das transcrições de 

entrevistas. A autora ressalta que apenas alguns trechos foram transcritos – aqueles que 

considerou pertinentes a dar suporte e embasamento a esta pesquisa. Existem várias 

modalidades de análise de conteúdo, dentre todas, a utilizada foi a análise temática porque, 

além de ser a mais simples, é considerada apropriada para investigações qualitativas. A 
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análise temática trabalha com a noção de algum tema específico e a entrevista teve por 

base o tema principal deste trabalho – avaliação docente realizada pela CAPES. Este tema, 

segundo as autoras, deve estar ligado a uma afirmação a respeito de determinado assunto 

(por vezes se discutiu o produtivismo acadêmico com os entrevistados) que comporta um 

feixe de relações (a mestranda acredita que o produtivismo se relacione com o 

gerencialismo e que este é fruto da ideologia neoliberal). 

 

2.4.5. Questionário 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 73) esclarece a diferença entre entrevista e 

questionário: no caso do questionário, este é respondido pelo entrevistado sem a presença 

do entrevistador. Na verdade, sempre que possível, para dirimir dúvidas que surgissem ou 

conversar acerca do assunto conforme este viesse à tona (e assim o trabalho, suas 

conclusões e o saber adquirido se fizessem mais ricos), a pesquisadora se fez presente na 

aplicação do questionário. 

As autoras definem questionário como: 

Um instrumento de coleta de dados constituído por uma série ordenada de 

perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, sem a presença 

do pesquisador. Objetiva levantar opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas. A linguagem utilizada no questionário deve 

ser simples e direta, para que quem vá responder compreenda com clareza o que 

está sendo perguntado (GERHARDT E SILVEIRA, 2009, p. 69). 

O questionário foi dividido em dois temas, a saber: Informações pessoais e 

Conhecimento sobre o processo de avaliação docente realizado pela CAPES. A linguagem 

utilizada foi simples, evitando o uso de termos rebuscados. 

A maior parte das perguntas era objetiva. Todavia, não se pode dizer que fossem 

totalmente questões fechadas, onde, segundo Gerhardt e Silveira (2009, p. 70), significa 

que o informante deva escolher apenas uma resposta entre as constantes de uma lista, 

indicando aquela que melhor corresponda ao que acredita. Foi permitido em alguns itens, a 

pedido dos docentes, marcar mais de uma opção ou escrever observações ao longo das 

questões. Um campo aberto, ao final do Questionário, esteve disponível para as 

considerações adicionais que os docentes julgassem ainda necessárias. 

Evitaram-se questões mistas (fechadas e abertas) – aquelas em que, dentre todas as 

opções predeterminadas, há um item aberto, por exemplo, “outros” (GERHARDT E 

SILVEIRA, 2009, p. 70). Tinha-se a intenção de forçar o respondente a escolher uma 

opção e evitar respostas “politicamente corretas”.  
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Gerhardt e Silveira (2009, p. 70) ressaltam a importância de que, “depois de 

redigido, o questionário precisa ser testado antes de sua utilização definitiva, por meio da 

aplicação de alguns exemplares em uma pequena população escolhida”. No caso, foi 

realizado o pré-teste com três docentes. Na primeira vez, percebeu-se a necessidade de 

correções na redação de algumas perguntas devido a algumas dúvidas que apareceram. 

Depois de realizadas as devidas correções, o teste foi reaplicado aos mesmos docentes e 

não houve mais problemas aparentes. O tempo médio de resposta foi calculado em 9 

minutos. O questionário toma como grupo analisado os docentes de vinte e dois cursos de 

pós-graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF), escolhidos aleatoriamente. O 

objetivo do investigador foi o de obter perspectivas comuns dentro do ambiente 

investigado, sobre um determinado tema (Método de Avaliação da CAPES). 

Foram aplicados questionários também a estudantes da graduação em 

Administração, da mesma universidade. O curso foi escolhido por conveniência, tendo por 

objetivo averiguar se seus estudantes percebem o impacto da lógica produtivista em suas 

aulas e/ou ensino. O objetivo foi o de dar suporte a determinadas percepções dos próprios 

docentes em relação aos alunos e à graduação. O questionário foi composto de uma 

questão fechada e duas questões abertas visando medir o grau de satisfação/insatisfação 

dos educandos em relação aos docentes que lhes ministram aula, bem como averiguar se há 

alguma relação nesta insatisfação com o fato do docente ser ou não professor de pós-

graduação stricto sensu.  

 

 

 

CAPÍTULO 3 

Referencial teórico 

 

As principais ideias conceituais deste trabalho focam na avaliação docente realizada 

pela CAPES e como ela mantém esta lógica através de uma prática gerencialista de 

medição de desempenho por metas. Será ainda estudada a existência do produtivismo 

acadêmico nas pós-graduações, oriundo deste método de avaliação docente realizado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) desde 1998. 

Como o Brasil adota o modelo corporativo de organização, ao Estado compete o 

controle da sociedade em geral e o controle externo das associações e do indivíduo. Mas, 
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internamente, cada associação tem seu autocontrole ético. Geralmente, as profissões são 

controladas por autarquias (organismos estatais) que se denominam Ordem ou Conselho 

Regional. Os Conselhos possuem competência para controlar determinada atividade social. 

A coletânea de normas jurídicas que regulamenta o exercício de uma profissão compõe a 

sua legislação profissional. Contudo, segundo a lei 5.540/68, que fixa normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e a Constituição Federal, as universidades 

possuem autonomia e não possuem um Conselho que as rege (PUSCH, 2011, p. 33). 

Este trabalho trata da CAPES que, contraditoriamente, acaba por operar de maneira 

discricionária, como uma Ordem do ensino superior, ditando regras e normas que são 

fundamentadas pelo Ministério da Educação (MEC) e, por isso, tornam-se instrumentos 

legais. Sendo assim, um curso de pós-graduação pode até mesmo ser descredenciado (art. 

56 da Portaria Normativa nº 40/2007) por determinação do MEC em decorrência de 

irregularidades. Um dos principais problemas é quando estas irregularidades significam o 

não cumprimento de metas. Processo típico do modelo gerencialista de operar, quando os 

aspectos quantitativos se elevam diante de qualquer outra consideração. Nas empresas 

produtoras de bens, este recurso de fixação de metas é fundamental e em grande medida 

adequado, uma vez que há fornecimento e contratos a atender e há padrões definidos 

geralmente em formas e modelos estruturados. A transferência deste modelo para as 

organizações públicas educacionais é um problema pelas dificuldades de conformação de 

objeto, sujeito e objetivos. Mas esta transferência ganhou a preferência da reforma do 

Estado na maior parte dos países e se assumiu como reforma gerencial de que, por 

exemplo, falou extensamente o ex-Ministro da Administração e Reforma do Estado, 

Bresser-Pereira, nos documentos e textos que assinou entre os anos 1995 e 1997. É 

também da reforma gerencial de onde se declinou a expressão gerencialismo, exatamente a 

adoção pelo setor público das ferramentas gerenciais privadas, destacando-se as metas 

como um ponto nodal. 

O modelo gerencialista tem por base o neoliberalismo e traz consigo sua principal 

ideia – excluir do Estado a responsabilidade pelas políticas sociais somando a isto a 

necessidade de dar mais dinamismo e eficiência às práticas governamentais, recorrendo 

para isto às tais ferramentas gerenciais. Isto é, doutrina-se que o uso de instrumentos da 

gestão privada na esfera pública, objetivaria alcançar melhores resultados. Este modo de 

produção capitalista coloca o ser humano em confronto com um sistema onde a riqueza é o 
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mais importante dos valores e leva o trabalhador a se sentir inseguro e incapaz diante de 

metas impossíveis de serem atingidas (CALGARO, 2013, p. 183). 

O modelo CAPES de avaliação docente, dentro da lógica gerencialista, traz consigo 

uma abordagem quantitativa que prioriza pontuações em periódicos, submetendo os 

docentes a uma avaliação por pares, levando-os a competição entre si e a escreverem uma 

quantidade desarrazoada de artigos, geralmente de pouca profundidade intelectual e muitas 

vezes repetindo textos já usados em publicações passadas. O produtivismo acadêmico, 

correspondente a uma lógica de mercado, diz respeito ao aumento de quantidade de artigos 

científicos publicados, mas que não está relacionado com a melhora de qualidade 

intelectual (ZUIN e BIANCHETTI, 2015, p. 7; PATRUS et al., 2015, p. 1; DOMINGUES, 

2013, p. 197; WOOD, 2012; ALCADIPANI, 2011, p. 1174; RICCI, 2009, p. 16). 

Além de se relacionar com o quantitativo de artigo, o termo produtivismo 

acadêmico pode ser remetido às várias incumbências as quais os professores devem 

executar dentro de suas 40 horas de trabalho semanais: preparar e ministrar aulas; elaborar, 

aplicar e corrigir provas; participar de congressos e simpósios; orientar monografias, 

dissertações e teses; avaliar trabalhos e participar de bancas; analisar e dar parecer sobre 

artigos para eventos e publicações, dar entrevistas à imprensa, além de responder por 

atribuições administrativas no seu departamento ou instituto (sobre tarefas administrativas, 

não é foco deste trabalho, mas é muito criticado o fato de docentes terem de assumir tais 

tarefas em conjunto com a vida acadêmica; tal fato foi abordado entre os entrevistados e 

uma docente do curso de Arquitetura e Urbanismo também criticou isto no questionário: 

“as universidades por não contarem com administradores e infraestrutura administrativa de 

qualidade e em quantidade, sobrecarregam os professores com funções burocráticas, 

roubando-lhes tempo a utilizar em pesquisa, mas obrigando-os a publicar para que os 

cursos sejam bem avaliados. Produz-se, assim, uma incompatibilidade fundamental na 

atividade docente”). 

É neste contexto que a CAPES entra como um avaliador de peso, dado que, ao 

integrar um programa de pós-graduação, o docente, dentre todas as atividades acima 

descritas, vai priorizar aquelas que têm direta relação com seu programa até mesmo porque 

algumas delas podem lhe auxiliar na obtenção de verbas – pelas bolsas produtividade e 

pelos editais de fomento. 

Sobre a CAPES então que se dirige o foco desta pesquisa. Neste referencial teórico, 

não se separará os debates ditos teórico-abstratos dos ditos teórico-empíricos. Assim, 
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encontram-se conjugados os termos históricos e técnicos da CAPES e a teoria da educação 

em blocos – razão porque este capítulo se estenderá mais do que o habitual.  

Já de início, para se discutir as principais vertentes que orientam este 

estudo, apresentar-se-á um breve relato da CAPES e seus fatos históricos mais relevantes.  

 

PARTE I – CAPES: termos históricos e técnicos 
 

3.1. Breve histórico da CAPES
1
 

O Decreto nº 29.741 instituiu a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior em 11 de julho de 1951, no início do segundo governo Vargas, com o 

objetivo de “assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que 

visam ao desenvolvimento do país”. Pois o país necessitava de especialistas e 

pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade. 

O primeiro secretário-geral da instituição foi o professor bacharel em Direito, 

Anísio Spínola Teixeira. Foi ele quem criou a primeira missão da fundação acima descrita. 

Designam a ele também a responsabilidade pelos primeiros anos da CAPES terem sido 

marcados pelo polinômio autonomia, informalidade, boas ideias e liderança institucional. 

Em 1953, é implantado o Programa Universitário. Anísio Teixeira contrata 

professores visitantes estrangeiros, encoraja as atividades de intercâmbio e a cooperação 

entre instituições, apoia eventos de natureza científica e oferece bolsas de estudos, 79 para 

ser mais exato: 02 para formação no país, 23 de aperfeiçoamento no país e 54 no exterior. 

No ano seguinte, o número de bolsa ampliou-se para 155: 32 para formação, 51 de 

aperfeiçoamento no país e 72 no exterior. 

Em 07 de junho de 1961, a CAPES subordina-se diretamente à Presidência da 

República, pelo Decreto nº 50.737. 

Com a ascensão militar em 1964, o professor Anísio Teixeira foi cassado e deixa 

seu cargo. A professora Suzana Gonçalves, ligada à Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-RJ), é então indicada pelo Presidente Castelo Branco para assumir a 

CAPES. A mesma não era uma intelectual de destaque como o primeiro, mas possuía laços 

de parentesco com o então Presidente da República (BARBOSA, 2009, p. 105). 

                                                 
1
 As informações desta seção relativas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) e não referenciadas estão disponíveis no site da fundação: http://www.CAPES.gov.br/historia-e-

missao. Acessado no período de 12/08/2013 a 24/08/14. 

http://www.capes.gov.br/historia-e-missao
http://www.capes.gov.br/historia-e-missao
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O Conselho de Ensino Superior da CAPES recebe uma convocação do ministro da 

Educação do Governo Castelo Branco – Flávio Suplicy de Lacerda – e se reúne para 

definir e regulamentar os cursos de pós-graduação nas universidades brasileiras. A CAPES 

passa assim a ser subordinada ao Ministério da Educação e Cultura e regida pelo Decreto-

lei nº 53.932, de 26 de maio de 1964, que: 

(...) viria modificar a configuração da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior, alterando também a sua denominação para 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O mesmo 

decreto reunia agora num só órgão a CAPES, a COSUPI (Comissão Supervisora 

do Plano dos Institutos) e o PROTEC (Programa de Expansão do Ensino 

Tecnológico). A sua subordinação era direta ao Ministro da Educação e Cultura. 

No que diz respeito diretamente à estrutura interna da CAPES, esta passou a ser 

orientada por um Conselho Deliberativo (CD) (RODRIGUES E SOUSA, 2003, 

p. 4 APUD BARBOSA, 2009, p. 105). 
 

No ano de 1965, considerando a necessidade de implantar e desenvolver o regime 

de cursos-pós-graduação no ensino superior brasileiro e tendo em vista a imprecisão que 

reinava sobre a natureza desses cursos (faltava uma concepção exata da natureza e fins da 

pós-graduação, confundindo-se frequentemente cursos stricto sensu com os de simples 

especializações), ministro Suplicy de Lacerda solicita ao Conselho Federal de Educação 

(CFE) que defina e, se for o caso, regulamente os cursos de pós-graduação no país. O 

Conselho pronuncia-se através do documento do Parecer CFE nº 977/65, aprovado em 03 

de dezembro de 1965 – de autoria de Newton Sucupira. Neste Parecer 977, de 1965, no 

item plano educacional, consta a reforma universitária, a reforma do ensino fundamental e 

a consolidação do regulamento da pós-graduação. De acordo com Sguissardi (2006, p. 59), 

autores que interpretam os primórdios da pós-graduação no Brasil afirmam que este 

parecer segue estritamente a regulamentação de universidades norte-americanas – ou seja, 

a implantação do sistema de pós-graduação brasileira foi importado. O que é criticado por 

Hamburguer (1980) apud Sguissardi (2006, p. 60): “Por que o melhor tipo de professor 

para nós seria o „mestre‟ norte-americano?”. Segundo o autor, esta decisão não contribuiu 

para a autonomia tecnológica do Brasil, mas para o avanço tecnológico dos países 

desenvolvidos. 

O ano de 1965 é considerado ainda de grande importância para a pós-graduação no 

país, pois 27 cursos são classificados como mestrado e 11 como doutorado, totalizando 38. 

No processo de reformulação das políticas setoriais, a política de ensino superior e 

a de ciência e tecnologia são alcançadas, e a CAPES ganha então novas atribuições e meios 

orçamentários para multiplicar suas ações e intervir na qualificação do corpo docente das 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A1vio_Suplicy_de_Lacerda
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universidades brasileiras. De maneira que ela passa ater destaque na formulação da nova 

política para a pós-graduação, que se expande rapidamente. 

A partir de 1966, o governo inicia os planos de desenvolvimento, com destaque 

para o Programa Estratégico de Governo e o 1º Plano Nacional de Desenvolvimento (1972-

1974). 

Segundo Barbosa (2009, pp. 105-106), Suzana Gonçalves afasta-se da direção da 

CAPES neste ano de 1966, alegando um “endurecimento” do regime militar. Seu ato criou 

uma verdadeira crise dentro da instituição. Nos três anos seguintes, passaram pela direção 

da CAPES cinco diretores diferentes: Mário Werneck de Alencar Lima, Gastão Dias 

Velloso, Nélson Brandão Libânio, Nelson Afonso do Valle Silva e Jeferson Andrade 

Machado de Góis Soares. A situação só se estabilizou com a entrada de Celso Barroso 

Leite em 1969, indicado diretor pelo Ministro da Educação Jarbas Passarinho. Celso 

Barroso foi o último dirigente da CAPES enquanto esta tinha sede no Rio de Janeiro. 

Em 1970, Celso Barroso convida Suzana Gonçalves a retornar à CAPES como 

Assessora de Programas, mesmo ano em que a CAPES tem sua sede transferida do Rio de 

Janeiro para Brasília. Ainda em 1970 são instituídos os Centros Regionais de Pós-

Graduação, tendo como um dos objetivos “formar professorado competente para atender à 

expansão do ensino superior, assegurando, ao mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis 

de qualidade” (BRASIL, 1968). Pois havia uma necessidade de se promover a implantação 

sistemática dos cursos de pós-graduação no país, mas as universidades nacionais, naquela 

conjuntura, não dispunham ainda de recursos humanos e materiais suficientes para 

responder a este desafio.  

De acordo com Silva (2011, p. 43), a expansão da pós-graduação nos anos de 1970 

sob o regime autoritário do período militar, se deu em consequência do crescimento do 

ensino superior neste período resultante do pacto político de sustentação do governo. A 

política educacional vigente naquele momento visava à pós-graduação como forma de 

qualificar o quadro docente improvisado pelo sistema federal e garantir uma qualidade 

acadêmica e didática ao ensino superior, designado nos anos de 1970 de terceiro grau. 

Segundo o autor, pode-se dizer que o regime militar beneficiou a pós-graduação, pois foi 

neste contexto, impulsionado pelas metas de tal regime e pelo apoio das agências de 

fomento, que a pós-graduação veio a se desenvolver no país, expandindo, inclusive o 

número de seus programas, propiciando aos estudantes, ainda que de forma restrita, 

maiores possibilidades de ingresso em um curso de Mestrado ou Doutorado.  
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Em julho de 1974, a estrutura da CAPES é alterada pelo Decreto 74.299/74 e esta 

passa a ser “órgão central superior, gozando de autonomia administrativa e financeira”. O 

novo Regimento Interno incentiva a colaboração entre a CAPES e o Departamento de 

Assuntos Universitários (DAU) no quesito política nacional para pós-graduação e aborda 

assuntos como promoção de atividades de capacitação de pessoal de nível superior e 

análise e compatibilidade das normas e critérios do Conselho Nacional de Pós-Graduação. 

De acordo com Barbosa (2009, p. 106), no mesmo ano, Barroso Leite saiu da direção da 

agência, sendo substituído por Darcy Closs, que assumiu a direção da CAPES até 1979. 

Em 1979, último ano do governo Geisel, entrou em vigor a Lei da Anistia. Esse ano 

ficou marcado pela volta dos exilados ao Brasil, incluindo alguns cientistas. Membros da 

equipe do presidente sucessor de Geisel – João Figueiredo – convidam Cláudio de Moura e 

Castro a tornar-se dirigente da CAPES.  

Em 1981, de acordo com o Decreto nº 86.791/81, a CAPES é reconhecida como 

órgão responsável pela elaboração do Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu e 

também como Agência Executiva do Ministério da Educação e Cultura junto ao sistema 

nacional de Ciência e Tecnologia, sendo agora de sua competência elaborar, avaliar, 

acompanhar e coordenar as atividades relativas ao ensino superior. A partir então do 

Programa de Acompanhamento e Avaliação, a CAPES, além de contribuir para a criação de 

mecanismos efetivos de controle de qualidade, aprofunda sua relação com a comunidade 

científica e acadêmica. Como não é difícil depreender, o papel de avaliar a pós-graduação 

fortaleceu o protagonismo da CAPES no cenário da educação superior e em particular, 

evidentemente, na pós-graduação. 

A direção de Cláudio de Moura na CAPES “foi até o ano de 1982, quando sua 

suposta indisposição para com o baixo clero
2
 da pós-graduação e com o CNPq (Conselho 

Nacional de Pesquisas) levou-o a sair da instituição” (BARBOSA, 2009, pp. 106-107). 

De 1982 a 1989, período em que Edson Machado de Sousa foi convidado a assumir 

a direção da CAPES, a mesma vive um tempo de estabilidade. Neste período, a instituição 

passa a se destacar na formulação, acompanhamento e execução da Política Nacional de 

Pós-Graduação. 

A transição para a Nova República, em 1985, não gera mudanças dentro da CAPES.  

Contudo, no governo Collor, a Medida Provisória nº 150, de 15 de março de 1990, 

                                                 
2
 “Baixo clero” é a expressão criada no tempo do deputado Ulysses Guimarães, um dos líderes do processo 

de redemocratização do país, para definir o poder dos deputados de pouca expressão nos processos políticos e 

com pouca aparição na mídia, movidos principalmente por interesses paroquiais ou pessoais (COSTA, 2009). 
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extingue a CAPES, desencadeando intensa mobilização das comunidades acadêmica e 

científica, encorajadas pelas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação das universidades, 

com o apoio do Ministério da Educação. A medida (aguardando apreciação do Congresso 

Nacional) é revertida e a CAPES é recriada pela Lei nº 8.028, em 12 de abril do mesmo 

ano. 

Em 09 de janeiro de 1992, a Lei nº 8.405, autoriza o poder público a instituir a 

CAPES como Fundação Pública. Segundo o decreto, ela continuaria subsidiando o 

Ministério da Educação a formular políticas educacionais para pós-graduação e auxiliá-lo 

no desenvolvimento de atividades de suporte à formação de profissionais para a educação 

superior e para o desenvolvimento científico e tecnológico do País. Importante ressaltar 

neste trabalho que, em redação recente dada pela Lei nº 12.695 de 2012, a esta outra lei de 

1992, a CAPES tem como finalidade coordenar e avaliar cursos de pós-graduação. 

Em 1995, Fernando Henrique Cardoso assume o governo e a CAPES passa por 

reestruturação, fortalecendo-se como instituição responsável pelo acompanhamento e 

avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros. Naquele ano, a direção da 

CAPES passa a ser regida por Abílio Afonso Baeta Neves, que se mantem no cargo até 

2003. 

Foi Baeta Neves que, no ano 2000, encaminhou junto ao Conselho Técnico 

Científico (CTC) – órgão responsável por subsidiar a CAPES na coordenação do processo 

de avaliação da pós-graduação stricto sensu – as propostas vinculadas ao Programa de 

Mestrado Interinstitucional (MINTER). De acordo com a concepção do referido programa 

seria possível existir turmas ou cursos de pós-graduação stricto sensu oferecidos fora da 

sede dos programas. 

Em 11 de novembro, também do ano de 2000, a CAPES lança online seu Portal de 

Periódicos – uma biblioteca virtual paga que reúne e disponibiliza periódicos científicos 

internacionais a instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Segundo a própria CAPES 

(S/D), em seu sítio eletrônico, o Portal de Periódicos foi criado para atender as demandas 

dos setores acadêmico, produtivo e governamental, pois propiciaria o aumento da produção 

científica nacional e o crescimento da inserção científica brasileira no exterior (questão 

discutível e criticada por muitos, assunto a ser abordado mais adiante neste trabalho). Ou 

seja, é uma ferramenta fundamental às atribuições da CAPES de fomento, avaliação e 

regulação dos cursos de Pós-Graduação no Brasil. 

Em 2004, o então presidente da CAPES (que ficou no cargo até 2014), Jorge 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12695.htm#art14
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Almeida Guimarães, assinou em 03 de agosto a Portaria 068 que define, para efeito de 

avaliação da pós-graduação realizada pela CAPES, as categorias de docentes dos 

programas desse nível de ensino. A portaria estabelece que podem fazer parte do corpo 

docente dos programas desse grau de ensino três categorias de docentes: professores 

permanentes, visitantes e colaboradores. 

 

3.1.1. Uma Nova CAPES 

No ano de 2007, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva homologou a Lei 

n
o
 11.502/2007 – aprovada por unanimidade no Congresso Nacional – no dia do 

aniversário da Coordenação, 11 de julho. É estabelecida assim a Nova CAPES, que além 

de coordenar todo o Sistema Nacional de Pós-Graduação brasileiro também passa a induzir 

e fomentar a formação inicial e continuada de professores para a educação básica. Tal 

atribuição é consolidada pelo Decreto nº 6.755/2009, de 29 de janeiro de 2009, que 

instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica e que leva a CAPES a criar duas novas diretorias, de Educação Básica Presencial 

(DEB) e de Educação à Distância (DED). Estas ações articuladas pela CAPES culminaram 

com o lançamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, 

em 28 de maio de 2009. Com o Plano, segundo a CAPES, mais de 330.000 professores das 

escolas públicas estaduais e municipais que atuavam em desacordo com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Brasileira (LDB), ou seja, professores em exercício na educação 

básica pública que não possuíam graduação ou atuavam em áreas diferentes das 

licenciaturas em que se formaram, puderam iniciar cursos gratuitos de licenciatura. 

Hoje, a coordenação da CAPES se realiza por meio de uma estrutura organizacional 

formada por uma Presidência, cinco Diretorias, dois Conselhos, cinco Colégios e seis 

Representações, além de Consultores e Assessores, cujo número e perfis são variados 

(TOURINHO e PALHA, 2014, pp. 272-273). 

Com as mudanças em sua estrutura, a CAPES passa a desenvolver diversas ações 

visando atingir sua nova missão de expandir e consolidar a pós-graduação stricto sensu em 

todos os estados da Federação (CAPES, 2012). Entre elas, conforme descrito pela 

fundação em seu site, são desenvolvidos programas que pretendem contribuir para o 

aprimoramento da qualidade da educação básica e estimular experiências consideradas 

inovadoras bem como o uso de recursos e tecnologias de comunicação e informação nas 

modalidades de educação presencial e a distância. 
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3.2. Histórico dos cursos de pós-graduação no país e sua relação com a CAPES 

“Na década de 1940 foi pela primeira vez utilizado formalmente o termo „pós-

graduação‟ no Artigo 71 do Estatuto da Universidade do Brasil” (SANTOS, 2003, p. 628). 

Em 1951, Governo Vargas, encontrávamos no período desenvolvimentista do país 

se fazendo necessária a formação de especialistas e pesquisadores nos mais diversos ramos 

de atividade. Um novo mercado de trabalho exigia um pessoal com maior qualificação. Por 

este motivo, foram criados o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e a Campanha de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a finalidade de formar mão-

de-obra qualificada através dos cursos para pessoas portadoras do diploma de Graduação 

(SILVA, 2011, p. 31). 

Surge então o Decreto nº 29.741, de 11 de Julho de 1951, que em seu artigo 3º f, no 

que concerne aos objetivos da CAPES visava “promover a instalação e expansão de 

centros de aperfeiçoamentos e estudos post-graduados”. 

 Entretanto, não seria uma simples regulamentação de caráter legal a responsável 

pela consolidação da pós-graduação no país, mas, conforme Gouvêa e Mendonça: 

A irradiação das iniciativas institucionais, principalmente das que se 

relacionavam com cursos pós-graduados, propiciaram expectativas de uma 

articulação para a organização de um sistema nacional de pós-graduação, que só 

foi possível com o envolvimento e mobilização de diferentes atores e instituições 

num processo que – conforme o estudo empreendido – teve no periódico um 

elemento central de expressão da urgência dos estudos pós-graduados para o 

aperfeiçoamento dos quadros de nível superior do país (GOUVÊA e 

MENDONÇA, 2006, p. 124). 

Porém, segundo Silva (2011, p. 32), “o grande impulso para os cursos de pós-

graduação do Brasil só se deu na década de 1960”. No início da década, seguindo o modelo 

das escolas de graduação norte-americanas, a área de Ciências Físicas e Biológicas da 

Universidade do Brasil em convênio com a área de Engenharia da Fundação FORD, criou 

a Comissão Coordenadora dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia (COPPE). 

Ocorre também no começo da década a implantação do mestrado em Matemática na 

Universidade de Brasília; e o doutorado do Instituto de Matemática Pura e Aplicada e o 

mestrado e doutorado da Escola Superior de Agricultura de Viçosa, na Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ). Segundo Sguissardi (2006, p. 58), a cultura da 

importação fez-se norma e o modelo que prevaleceu nos primórdios da pós-graduação foi o 

modelo napoleônico das faculdades profissionalizantes. O que ocorreria com a pós-

graduação tinha uma história secular. A educação superior no Brasil, nos seus inícios, 

representada pelas primeiras faculdades, dedicaram-se essencialmente ao ensino e à 
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formação de profissionais qualificados para o mercado: medicina, engenharia, direito etc. 

Nem a criação da USP, com a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como cerne da 

produção científica e do embrionário modelo no Brasil da associação ensino e pesquisa, 

sobreviveu: poucos anos depois de sua criação, a força corporativa das faculdades 

profissionais fez que a universidade voltasse às velhas práticas do modelo napoleônico. A 

repressão da ditadura militar encarregou-se de destruir nelas suas ideias mais promissoras. 

Apesar da implementação destes cursos, no Brasil, até 1965, não havia ainda uma 

definição precisa sobre o termo pós-graduação stricto sensu. Faltava na academia uma 

concepção exata que a diferenciasse de uma simples especialização. Apenas sabia-se que 

esses cursos superiores seriam destinados à formação de pesquisadores e docentes em dois 

ciclos, equivalentes ao de mestre e doutor da sistemática norte-americana. Não apenas a 

titulação, mas a pós-graduação que trouxe um incentivo à pesquisa científica no país exigiu 

teses segundo parâmetros norte-americanos. Em algumas áreas, a bibliográficas, temáticas 

e métodos eram totalmente importados (SGUISSARDI, 2006, p. 61). 

É apenas neste ano de 1965, com o Parecer 977, de autoria do membro do Conselho 

Nacional de Educação, Newton Lins Buarque Sucupira, que se obtém uma definição de 

pós-graduação stricto sensu diferenciando-a de especialização: 

“A distinção importante está em que especialização e aperfeiçoamento 

qualificam a natureza e destinação específica de um curso, enquanto a pós-

graduação, em sentido restrito, define o sistema de cursos que se superpõe à 

graduação com objetivos mais amplos e aprofundados de formação científica ou 

cultural” (BRASIL, 1965, p. 4). 
 

O parecer (IBID., 1965) ainda explica que especialização/aperfeiçoamento podem 

ser eventuais, ao passo que a pós-graduação stricto sensu é parte integrante do complexo 

universitário. A primeira é ainda técnica e objetiva fins profissionais. Por isso seus cursos 

oferecem apenas certificados de eficiência em uma habilidade profissional. Por serem 

técnicos, os certificados podem até mesmo serem obtidos em instituições não 

universitárias. A segunda pode objetivar fins profissionais, contudo, é indispensável à 

realização de fins essenciais da universidade, pois, por ser de natureza acadêmica e de 

pesquisa, tem objetivo essencialmente científico. Seus cursos concedem diplomas, pois 

outorgam ao aluno, um grau acadêmico. 

Devido a este parecer, a CAPES ganha novas atribuições e meios orçamentários 

para multiplicar suas ações e intervir na qualificação do corpo docente das universidades 

brasileiras, ganhando papel de destaque na formulação da nova política para a pós-

graduação, que se expande rapidamente (CAPES, 2008). 
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Apesar de ter sido definida em 1965, no plano educacional nacional, a consolidação 

da pós-graduação no Brasil aconteceu apenas em 1969, sob o regime militar. 

Em 1969, segundo Monteiro (2004, p. 9), a CAPES registrava 115 cursos de 

terceiro grau. 

Em 1970, são instituídos os Centros Regionais de Pós-Graduação e o ensino de 

pós-graduação passa a se expandir no país (CAPES, 2008).  

Em julho de 1974, a estrutura da CAPES é alterada e esta passa a gozar de 

autonomia administrativa e financeira. O novo Regimento Interno incentivava ainda a 

colaboração com o Departamento de Assuntos Universitários (DAU) focando a política 

nacional de pós-graduação, a promoção de atividades de capacitação de pessoal de nível 

superior e a criação de normas e critérios para o Conselho Nacional de Pós-Graduação. 

Neste ano totalizavam 645 cursos de pós-graduação no país (CAPES, 2008). 

A CAPES passa a ser reconhecida como órgão responsável pela elaboração do 

Plano Nacional de Pós-Graduação Stricto Sensu, em 1981, pelo Decreto nº 86.791, 

cabendo-lhe também elaborar, avaliar, acompanhar e coordenar as atividades relativas ao 

ensino superior (CAPES, 2008). 

“Em 10 de março de 1983, por meio da Resolução nº. 5 do Conselho Federal de 

Educação, a Pós-Graduação stricto sensu teve sua regulamentação ratificada, com 

ampliações necessárias a sua aplicação” (MONTEIRO, 2004, p. 42). 

Em 1985, a transição política para a Nova República não gera mudanças dentro da 

CAPES. Entretanto, na educação, Bittar e Bittar (2012, p. 164) esclarecem que apesar do 

fim da ditadura militar no Brasil, o país manteve traços mais conservadores do que de 

mudanças. A eleição de um presidente de direita, Fernando Collor de Mello do Partido da 

Reconstrução Nacional (PRN, 1990-1992), depois de vinte e um anos de ditadura, 

evidencia que a transição para a democracia transcorreu de modo conservador, mantendo 

traços estruturais da formação histórica brasileira. 

De 1982 a 1989, a CAPES passa à formulação, acompanhamento e execução da 

Política Nacional de Pós-Graduação. Devido a já então valorizada política de publicação 

de artigos, em 1988 a USP lança no jornal Folha de São Paulo a lista dos improdutivos – 

nomes de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo que não teriam 

publicações no período de 1985 a 1986. O fato rendeu muitas críticas à universidade e ao 

recém modelo CAPES de operar (SCHMIDT, 2011, p. 315). 

Todavia, a tarefa de coordenar a avaliação da pós-graduação fortalece a fundação. 
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Tanto que quando o governo Collor extinguiu a CAPES em 1990, foram, como lembrado 

em passagem anterior, as pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação das universidades que 

mobilizaram a opinião acadêmica e científica, com o apoio do Ministério da Educação, 

para reverter a medida. Em 12 de abril do mesmo ano, a CAPES é recriada pela Lei nº 

8.028. 

Com a entrada do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995, a 

CAPES é reestruturada, mas continua como instituição responsável pelo acompanhamento 

e avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros. Naquele ano, o sistema 

de pós-graduação ultrapassa a marca dos mil cursos de mestrado e dos 600 de doutorado, 

envolvendo mais de 60 mil alunos. 

Acerca deste aumento de matrículas é interessante expor a comparação dos índices 

referentes às matrículas no ensino superior no setor público e no setor privado. Até a 

década de 1980 as matrículas que se centralizavam no setor público, passaram a se 

concentrar no setor privado, principalmente ao longo da década de 1990. Outro índice 

relevante a considerar é o crescimento da força de trabalho docente que passou de 109 mil 

funções, em 1980, para 279 mil, em 2004, um aumento de 154%, mas que ocorreu 

principalmente no setor privado. O aumento da força de trabalho empregada nas 

instituições de ensino superior (IES) públicas registrado entre 1980 e 2004 foi de 53%, 

enquanto nas IES privadas este foi superior a 270%. Isto porque há uma inversão da lógica 

estrutural do ensino superior desde o golpe de 1964, quando a expansão pela via da 

iniciativa privada tornou-se uma política e se manteve nos anos de 1990. A inversão dessa 

relação continuou fortemente a partir de 1998, durante o segundo mandato de FHC, através 

de uma legislação que estimulou a multiplicação das instituições de ensino privadas e uma 

política de estagnação das IES públicas, explicitada principalmente no arrocho 

orçamentário ao setor público e no represamento de concursos para docentes (BOSI, 2007, 

pp. 1507-1508). 

Bittar e Bittar (2012, pp. 164-165) corroboram Bosi ao relatarem que na década de 

1990, principalmente nos dois governos de Fernando Henrique do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB, 1995-1998 e 1999-2002), seguindo o capitalismo 

globalizado adotaram medidas neoliberais também para a educação. Assim a escola 

pública brasileira se expandiu quantitativamente, mas a ineficiência do ensino tem sido 

constatada pelas avaliações de desempenho adotadas pelo Estado até hoje. As medidas 

neoliberais dos dois governos de FHC serviram para expandir o número de matrículas, mas 

http://www.psdb.org.br/
http://www.psdb.org.br/
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diminuíram o papel do Estado na educação superior ocasionando estagnação das 

universidades públicas bem como aposentadorias precoces de professores que, temerosos 

das perdas com a reforma da previdência, aposentaram-se e, por maior ironia, passaram a 

atuar em universidades privadas, fato que prejudicou, e muito, as universidades públicas 

federais.  

 Sobre a estagnação no número de IES públicas, Sguissardi (2000, p. 16) informa 

que de 1980 a 1998 – 18 anos – apenas uma universidade pública foi aberta. Em 1980 

havia 56, em 1998, eram 57. Enquanto o número das universidades privadas cresceu de 

773 para 842. A autora deste trabalho acredita que neste período o pouco investimento nas 

universidades federais gerou sua precarização criando-se assim álibi para a expansão de 

instituições privadas de ensino superior. 

Segundo Sguissardi (2000, pp. 13-14), ainda durante a década de 90, o Brasil estava 

entre os piores desempenhos educacionais no terceiro grau, considerados os países do 

continente americano. Isto porque o país ficava a mercê de modelos desenvolvimentistas e 

políticas educacionais conservadores adotados por elites dominantes. O conhecimento e a 

educação, ao invés de serem considerados bens públicos universais, de interesse coletivo, 

eram tratados como mercadorias de interesse privado, ofertados a poucos privilegiados. 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC, p. 11, 2012) entende 

que em 1990 iniciou-se o que poderia se transformar em um devastador desmonte do 

sistema de ciência e tecnologia da pós-graduação. Bittar e Bittar (2012, p. 165) explicam 

que este fenômeno se aprofundou no período do governo FHC, “mediante as políticas de 

privatização, flexibilização e desresponsabilização implementadas pelo Estado, em 

consonância com as orientações emanadas dos organismos multilaterais”. 

Destaca-se, nessa conjuntura, a aprovação da Lei de nº 9.394 – Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) – em dezembro de 1996. Esta lei estimulava a 

contratação de professores doutores ou mestres para impulsionar a formação de 

pesquisadores e um sistema de pós-graduação mais produtivo no país, regulamentado e 

flexível, sob responsabilidade da CAPES, agência de avaliação da pós-graduação. Isto 

acentuou sua função de controle e regulação, tornando-a assim uma efetiva agência 

reguladora da pós-graduação brasileira (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 43). 

Em 2003, a CAPES registrou cerca de 1700 cursos de pós-graduação cadastrados 

no país. 
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Bosi (2007, pp. 1506-1507) explica que a transferência de responsabilidades do 

serviço público ao privado se deu para fortificar a reprodução do capital. Mesmo que isto 

tenha iniciado nos anos 1970, aumentado nos anos 1990, continuou ocorrendo na década 

de 2000. Por isso, a expansão da educação superior ocorreu pela via privada; pois a ideia 

de que a educação deveria ser encarada como “Setor dos Serviços Não-Exclusivos do 

Estado” passou a orientar a ação do Estado em relação às universidades públicas (nos 

âmbitos federal, estadual e municipal). Há também uma tendência cada vez mais 

predominante de que os serviços públicos sejam baseados em uma a política voltada para a 

mercantilização. Para Frigotto (2009, p. 155), a mercantilização é a “transformação de um 

direito social e individual subjetivo em um serviço, uma mercadoria. Então os direitos são 

universais, os direitos a saúde, educação, etc. A mercantilização é quando esses direitos se 

adquirem no mercado, isto é, viram negócios”. 

Na verdade, é possível dizer que a educação superior tem sido tratada desta maneira 

em toda a América Latina, excetuando Cuba, pela atuação do Banco Mundial ao longo da 

década de 1990 até hoje. Como explicado, uma consequência prática dessa política 

começou a ser mais propriamente observada na década de 1990, quando a relação de 

matrículas em cursos presenciais oferecidas por IES privadas aumentou muito mais do que 

nas IES públicas. Bosi (2007, p. 1507) indica dados do MEC/INEP sobre o ano de 2004, 

onde tal relação prosseguira, verificando-se a mesma tendência observada nos anos 1990, 

atingindo uma proporção de 80% de matrículas para 20% em favor das IES privadas. 

É em 2004 também que o governo Lula, para viabilizar e ampliar o acesso e a 

permanência de jovens de menor poder aquisitivo à educação superior nas instituições de 

ensino privado de nível superior, implantou o Programa Universidade Para Todos 

(ProUni), programa que consiste na concessão de bolsas integrais ou parciais oferecidas 

pelas IES privadas aos estudantes, além de prever cotas a jovens negros ou indígenas. Essa 

medida junto a outros programas tem mudado um pouco o perfil da educação superior no 

País (BITTAR e BITTAR, 2012, p. 166). 

Em 11 de julho de 2007, aniversário da Coordenação, o Congresso Nacional sob 

governo do presidente Lula criou a Nova CAPES, como já comentado. A instituição passa 

então a coordenar o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) brasileiro. O ano de 2007 

é o período também que, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2008), somente 13% dos jovens de 18 a 24 anos frequentavam um curso superior. Com o 

objetivo de investir mais na educação superior pública, principalmente no que diz respeito 
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ao acesso à educação, o governo Lula teve como estratégia a inclusão de camadas com 

menor poder aquisitivo a esse nível de ensino. Nesse sentido, foram criadas 14 

universidades públicas federais, em diversas regiões do Brasil, e foi implantado, ainda em 

2007, pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril, o Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem por objetivo 

principal ampliar o acesso e a permanência do aluno na educação superior. O Reuni, junto 

com o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) da CAPES, está inserido no Plano 

Nacional de Educação (BITTAR e BITTAR, 2012, p. 165). 

Não obstante, apesar das benesses do governo petista para a educação superior, o 

modelo neoliberal se manteve. Sguissardi (2009, p. 21) recorda o fato de que a origem das 

políticas educacionais de hoje está na reforma gerencial do aparelho do Estado idealizada e 

colocada em prática por Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro da educação do governo 

FHC, que garantiu a mercadorização do setor público, ao institucionalizar os serviços não-

exclusivos do Estado. Assim a soberania econômica de uma grande empresa pode 

sobrepor-se à soberania do Estado e suas instituições republicanas, inclusive as 

universidades (IBID., p. 27). Dessa maneira, além do Estado perder sua soberania, as IFES 

(Instituições Federais de Ensino Superior) colocam-se a serviço de multinacionais, 

perdendo sua autonomia (IBID., p. 32). Quadro que ganhou maior ênfase no governo Lula 

(IBID., p. 21). 

Importante frisar também que, apesar do governo atual ainda ser regido pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), as medidas educacionais adotadas para o ensino superior 

ainda se mostram incipientes. A proposta da atual presidente, Dilma Rousseff, é 

transformar o Brasil em “Pátria Educadora”, novo slogan do Governo Federal, anunciado 

pela presidente em seu discurso de posse no Congresso Nacional após as eleições de 2014. 

Contraditoriamente, seguido da proposta deu-se um corte de 9 bilhões de reais na educação 

que motivou greves em várias universidades federais do país. 

Retornando a alusão histórica da pós-graduação em questão, em 28 de dezembro de 

2009, a portaria normativa nº 17 entra em vigor dispondo sobre o mestrado profissional. A 

função de Coordenador Adjunto deste mestrado (profissional) é instituída por meio da 

Resolução 003, de 3 de outubro de 2012, aprovada pelo Conselho Superior da CAPES. 

Mesmo que este trabalho tenha como foco o mestrado acadêmico e o doutorado, 

faz-se pertinente uma reflexão sobre o mestrado profissional – o qual a autora deste 

trabalho considera ter sido criado na mesma lógica que rege hoje o sistema de avaliação 
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produtivista da CAPES. Streck (2011, p. 1), através de um compêndio de autores, critica o 

mestrado profissional levando o leitor a refletir se é necessário formar mais mestres e por 

que os mesmos devem ser oriundos de um mestrado profissional onde, por vezes, os 

professores não precisam nem ter título de doutor. Utilizando a área de Direito como 

exemplo, o autor se questiona: “É o mercado que deve dizer à Universidade como o direito 

deve ser ou é a academia (universidade) que deve dizer ao mercado qual é o direito a ser 

aplicado? A academia está à disposição (gestell) do mercado?”. Segundo o autor, o ensino 

da pós-graduação stricto sensu não vai mal porque tem se mostrado insuficiente para 

assegurar a formação de pessoal de alta qualificação para atuar nas áreas profissionais, 

mas, sim, porque, erroneamente, uma parte significativa dos cursos de mestrado continua 

acreditando (e nisso – segundo o autor – estão equivocados) nesse “objetivo profissional”, 

sempre denunciado pelos setores crítico-reflexivos. Um dos nossos entrevistados 

condenando os mesmos se manifestou sobre o assunto: “Eu temo que daqui a pouco 

comecem a criar doutorados profissionais” (EVS6, 2015). 

 

3.2.1. Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 

“O Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) é um documento que sintetiza as 

diretrizes que norteiam as políticas públicas de qualificação de pessoal em nível de 

mestrado e doutorado” (CAPES, 2008), elaborado a cada seis anos com base em um 

diagnóstico da pós-graduação nacional. Segundo a CAPES (2008), “a partir desta 

avaliação, apresentam-se propostas de diretrizes, cenários de crescimento do sistema, 

metas e orçamento para a execução de ações”. 

Depois de pronto, o PNPG é discutido em encontros promovidos em instituições de 

ensino superior selecionadas por membros de uma comissão. Esta comissão é formada por 

representantes de diferentes segmentos que atuam na pós-graduação: universidades e pró-

reitorias, sociedades científicas, coordenadores de programas de pós-graduação, 

representantes da CAPES, comitês assessores do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), comitês gestores dos fundos setoriais do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT), Associação Nacional de Pós-Graduandos e setor empresarial. 

Aprovado pela comissão, a proposta do PNPG é apresentada ao Conselho Superior 

da CAPES. O último ato é a aprovação pelo ministro da Educação. 

O I PNPG data de 1975, todavia, de 1996 (quando a CAPES construía o IV PNPG, 

mas por restrições orçamentárias não o concretizou) até o ano de 2005, a CAPES não 
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prosseguiu com a elaboração de planos para a pós-graduação (CAPES, 2010, pp. 25, 28-

29). A versão atual do PNPG compreende o período de 2011 a 2020 e “tem como objetivo 

definir novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas 

para política de pós-graduação e pesquisa no Brasil”. Paralelamente a este Plano, está 

sendo elaborado o novo Plano Nacional de Educação (PNE), que contemplará também 

metas para a pós-graduação. O PNPG será parte integrante do PNE (CAPES, 2010, p. 2). 

 

3.3. O Sistema de Avaliação da Pós-graduação implantado pela CAPES 

Antes de se tecerem suposições acerca desta instituição e seus métodos de 

avaliação, faz-se necessário explicar o Sistema de Avaliação da Pós-graduação implantado 

pela CAPES.  

 

O primeiro Sistema de Avaliação da Pós-graduação foi implantado pela CAPES em 

1976 com a finalidade de auxiliar o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa 

científica e tecnológica no Brasil, dando cumprimento aos seguintes objetivos (CAPES, 

2007, pp. 1-2): 

 Estabelecer um padrão de qualidade que será exigido aos cursos de mestrado e 

de doutorado e identificar os cursos que atendem a tal padrão. 

 Reconhecer e renovar o reconhecimento dos cursos stricto sensu brasileiros de 

acordo com os pareceres do Conselho Nacional de Educação e com a 

legislação em vigor – exigência legal para que estes possam expedir diplomas 

com validade nacional reconhecida pelo Ministério da Educação, MEC. 

 Emitir um parecer criterioso sobre os pontos fracos e fortes do projeto de cada 

programa de pós-graduação, seu desempenho e uma referência sobre o estágio 

de desenvolvimento em que se encontram, através de uma comissão de 

consultores, visando contribuir para o aprimoramento dos cursos. 

 Impulsionar cada programa propondo-lhes metas e desafios consoantes com os 

avanços da ciência e tecnologia na atualidade e com o aumento da competência 

nacional nesses campos, colaborando assim com a evolução de todo o Sistema 

Nacional de Pós-graduação, SNPG.   

 Oferecer subsídios que levem a uma definição de política de desenvolvimento 

da pós-graduação no país e que ampare as decisões sobre as ações de fomento 

dos órgãos governamentais na pesquisa e pós-graduação. 
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 Contribuir para o aumento da eficiência dos programas de modo a atender as 

necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto 

nível. 

 Dotar o país de um eficiente banco de dados acerca da situação atual da pós-

graduação nacional e de sua prospecção futura. 

 

Em 1998, a CAPES mantém esses objetivos, mas passa ainda a disponibilizar ao 

público os relatórios de suas avaliações, que se tornaram trienais. Surge assim um novo 

modelo de avaliação. Esta nova fase é muito voltada para a publicização, a divulgação dos 

periódicos científicos é muito enfatizada.  

O atual Sistema de Avaliação abrange dois processos: a Avaliação dos Programas 

de Pós-graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação. A 

CAPES utiliza a Avaliação das Propostas de Cursos Novos para a admissão de novos 

programas e cursos como integrantes do Sistema Nacional de Pós-graduação, o SNPG. A 

Avaliação dos Programas de Pós-graduação (anual e trienal) verifica o desempenho dos 

programas e cursos do Sistema Nacional de Pós-graduação, o SNPG (CAPES, 2014c). 

 

Figura 1 – Organograma Sistema de Avaliação CAPES 

 

Fonte: CAPES, 2014a 

 

O modelo de avaliação dos cursos de pós-graduação vigente no país é praticado 

pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) desde 1998, esta avaliação é orientada 

pela Diretoria de Avaliação (DAV) da CAPES e realizada com a participação de 

representantes da comunidade acadêmico-científica denominados consultores ad hoc 

(CAPES, 2014a). 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

através do decreto nº 4.728, de 09 de junho 2003, estabelece que “serão consultores ad hoc 
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os pesquisadores bolsistas de Produtividade em Pesquisa e pesquisadores não bolsistas 

indicados pelos Comitês de Assessoramento (CA‟s). Para programas e ações especiais a 

indicação será feita pela presidência, ouvido o corpo técnico”. O Consultor ad hoc é um 

profissional indicado para realizar a avaliação da qualidade metodológica de algum estudo 

de acordo com a sua especialidade. É necessário ser mestre ou doutor e ter conhecimento 

na área de Avaliação. Podem ser consultores ad hoc, pesquisadores e/ou professores 

universitários de reconhecida competência e com experiência comprovada na área. Um 

consultor ad hoc não deve ter conflitos de interesse que potencialmente interfiram em sua 

avaliação. O consultor ad hoc, atuante em sua área de especialização, seja no Brasil ou no 

exterior, recebe a proposta que terá de analisar acompanhada de um formulário com 

questões a orientá-lo na realização dessa tarefa, além de um rol de instruções de 

procedimento (FAPESP, 2011; CNPq, 2013). 

A CAPES considera os consultores ad hoc representantes do mais alto nível e, 

ainda de acordo com a Coordenação, estes consultores são vinculados a instituições das 

diferentes regiões do país (CAPES, 2007, p. 2).  

Há, porém, de se considerar o que Tourinho e Palha (2014, p. 273) afirmam sobre o 

Conselho Superior da CAPES: que este restringe assento a uma minoria representa pelos 

grupos hegemônicos do Sul-Sudeste. Ambos noticiam que nenhum dos três diretores 

membros do Conselho Superior da CAPES tem origem, por exemplo, na Amazônia. Dizem 

ainda que:  

Pode ser percebido que, entre os 12 membros componentes do Conselho, não 

existem representantes de qualquer universidade amazônica (ainda que suplente), 

ou mesmo das minorias étnicas, como índios e negros – mesmo que, na 

atualidade, a Universidade Pública (entre outras instituições) esteja sendo alvo de 

políticas de inclusão social e acessibilidade. A falta de uma maior 

representatividade a esses grupos acadêmicos e sociais reflete a forma como a 

CAPES define, entende e deseja o “Who‟s Who” (Quem é quem) da pós-

graduação brasileira (IBIDEM). 
 

Os dois processos de julgamento – avaliação dos programas de pós-graduação e 

avaliação das propostas de novos programas e cursos – fazem parte de um só Sistema de 

Avaliação, pois são alicerçados em um mesmo conjunto de princípios, diretrizes e normas e 

serão explicitados a seguir. 

 

3.3.1. Avaliação dos Programas de Pós-graduação   

Segundo a CAPES (2007), a avaliação dos programas stricto sensu abarca o 

acompanhamento anual e a avaliação trienal (agora quadrienal) do desempenho de todos os 
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programas e cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG).  

De acordo com a CAPES (2007), antes da avaliação trienal (e até mesmo para 

auxiliar seu resultado final) ela oferece o Acompanhamento Anual. Este acompanhamento 

anual é realizado nos períodos/anos intercalados entre os anos de realização das avaliações 

trienais. O acompanhamento tem por objetivo o estabelecimento de um vínculo entre a 

CAPES e as instituições promotoras de cursos de pós-graduação com vistas à orientação da 

atuação dos programas de forma que possam elevar a qualidade de seu desempenho 

durante o triênio e superar os problemas que eventualmente estejam a enfrentar – já se 

preparando assim para a Avaliação Trienal seguinte. Como é apenas um acompanhamento, 

esta medida não implica na atribuição de conceitos aos programas, a CAPES apenas 

apresenta um parecer com os comentários considerados pertinentes pela Comissão de Área. 

Os comentários da comissão não precisam ser contestados através de recursos formais ou 

pedidos de reconsideração. 

Conforme depoimento de um docente (DJP, 2014), coordenador de uma programa 

de pós-graduação nota 3, a CAPES costuma ser fechada e não é sempre que realiza esse 

acompanhamento anual. O próprio programa que ele coordena, nunca foi visitado pela 

instituição que, aliás, não costuma responder seus e-mails. 

A Avaliação Trienal é realizada no ano subsequente ao final de cada triênio. Desde 

1998, os resultados desse processo, podem ser expressos atribuindo-se uma nota na escala 

de “1” a “7”. O significado das notas pode ser assim atribuído: 

Tabela 1 - Significado das notas atribuídas 

O que significa cada conceito emitido pela CAPES? 

Notas 6 e 7 

O programa oferece doutorado com nível de excelência, desempenho 

equivalente ao dos mais importantes centros internacionais de ensino e 

pesquisa; possui alto nível de inserção internacional e grande 

capacidade de nucleação de novos grupos de pesquisa e ensino, cujo 

corpo docente desempenhe papel de liderança e representatividade na 

sua respectiva comunidade. 

Nota 5 
O programa oferece alto nível de desempenho. Este é maior conceito 

admitido para programas que ofereçam apenas mestrado. 

Nota 4 O programa possui bom desempenho. 

Nota 3 
O desempenho do programa é regular, atende apenas o padrão mínimo 

de qualidade exigido. 
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O que significa cada conceito emitido pela CAPES? 

Notas 1 e 2 

Programas com desempenho fraco, abaixo do padrão mínimo de 

qualidade requerido. Os programas que obtém esse nível de 

desempenho não recebem a renovação do reconhecimento de seus 

cursos de mestrado e doutorado. 

Fonte: CAPES (2014d) 

 

De acordo com a CAPES (2007), a nota indica o nível de qualidade do programa, a 

posição deste no contexto dos demais programas da área no país e servem de base para 

orientarem as políticas governamentais de investimentos na pós-graduação. O Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e o Ministério da Educação (MEC), baseados no conceito 

que o programa/curso recebe, deliberam quais cursos obterão a renovação do 

“reconhecimento” podendo continuar a vigorar no triênio subsequente. Ou seja, “os 

programas que obtiverem nota igual ou superior a 3 obtêm junto ao CNE/MEC a 

renovação do reconhecimento dos cursos por eles oferecidos para o triênio subsequente; os 

demais deixam de ser oficialmente reconhecidos” (CAPES, 2014d). 

Para avaliar o programa e se obter a nota final, a CAPES considera cinco quesitos 

elencados em uma ficha de avaliação, com ponderações diferenciadas para cada um. São 

eles: o corpo docente (20 ou 15%) e a inserção social (10 ou 15%) devem compor 30% da 

nota atribuída ao programa; o corpo discente, teses e dissertações (30 ou 35%) e produção 

intelectual (40 ou 35%) valem 70% da nota. A proposta do programa tem peso zero 

(CAPES, 2014e). 

A autora deste trabalho acredita que há evidências de que as maiores notas na 

escala de “1” a “7” da Avaliação dos Programas de Pós-graduação quanto ao desempenho 

das instituições se dá mais pela quantidade de publicações de uma instituição do que pela 

qualidade dos artigos. Como exposto na Introdução, levanta-se ainda a hipótese de que 

algumas poucas universidades que recebem as notas mais altas, sempre as receberão, 

fazendo seus projetos e publicações terem sempre mais chance de serem aceitos. Sendo 

que dentre estas poucas universidades, padecem as que não pertencem aos grupos 

hegemônicos de determinadas regiões e/ou não pertencem a determinada área do saber. 

Muitos autores corroboram esta conjectura. Sguissardi (2006, p. 70), por exemplo, diz ser 

questionável a padronização do “Modelo CAPES de Avaliação”, diante da heterogeneidade 

das áreas do saber.  
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Para evitar este tipo de insinuação, a CAPES garante que os resultados recebidos 

pelos programas podem ser contestados pelas instituições de ensino mediante a 

apresentação de recurso contra a decisão inicial comunicada pela CAPES e “poderão ser 

alterados após a análise e deliberação pela CAPES dos pedidos de reconsideração de 

resultados” (CAPES, 2007, p. 1), mas uma vez homologados pelo Ministro da Educação, 

são válidos até a homologação dos resultados da Avaliação Trienal subsequente. 

 

3.3.2. Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação 

Esta avaliação estabelece critérios para a admissão de novos programas e cursos ao 

SNPG. Ao avaliar as propostas de cursos novos, a CAPES verifica a qualidade de tais 

propostas e se elas atendem ao padrão de qualidade requerido desse nível de formação e 

encaminha os resultados desse processo para, nos termos da legislação vigente, 

fundamentar a deliberação do CNE/MEC sobre o reconhecimento de tais cursos e sua 

incorporação ao SNPG (CAPES, 2007). 

Segundo a CAPES (2008), os resultados das suas avaliações servem de base para a 

formulação de políticas para a área de pós-graduação, bem como para o dimensionamento 

das ações de fomento (bolsas de estudo, auxílios, apoios). A despeito do processo de 

avaliação ser amplo e complexo, a Coordenação apregoa que seu sistema de avaliação, 

continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento para a comunidade universitária na 

busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados nacionais. 

Ainda assim, têm existido repetitivos comentários entre estes docentes quanto aos 

aspectos negativos dos critérios de avaliação da CAPES. Antes de buscarmos compreender 

a percepção dos docentes de ensino público em relação aos critérios de avaliação da pós-

graduação stricto sensu realizada pela CAPES e a opinião deles acerca de como ocorre essa 

avaliação, explicar-se-á cada um destes critérios. 

 

3.3.3. Qualis
3 

Denomina-se Qualis a categorização dos veículos de divulgação da produção 

intelectual (bibliográfica) dos programas de pós-graduação stricto sensu realizada pela 

CAPES, sendo este um dos instrumentos de avaliação da pós-graduação nacional. O Qualis 

                                                 
3
 As informações desta subseção não referenciadas estão disponíveis em um manual do ano de 2008: 

“Aplicativo para a classificação dos veículos de divulgação da produção científica da Pós-Graduação 

Brasileira”, disponível em http://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2010/03/Manual_WebQualis_33.pdf. Acessado 

em 24/04/2014. 

http://www.ufjf.br/ppgsaude/files/2010/03/Manual_WebQualis_33.pdf
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afere a qualidade de todos os tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos 

veículos de divulgação, ou seja, dos denominados periódicos científicos. Basicamente, 

revistas, journals e livros são os periódicos científicos que a CAPES considera como 

veículos de divulgação da produção acadêmica. A mensuração da qualidade dessa 

produção é realizada, conforme a CAPES (2014b), de maneira indireta. 

O processo de estratificação do Qualis foi concebido para atender ao sistema de 

avaliação dos programas de pós-graduação e é baseado nas informações fornecidas por 

meio do aplicativo online Coleta de Dados. Como resultado é gerada uma lista com a 

classificação (uma espécie de pontuação) dos veículos utilizados pelos programas de pós-

graduação para a divulgação da sua produção (CAPES, 2014b). 

Um periódico pode ser reclassificado e assim seu Qualis é alterado. Essa mudança 

de categoria deve ocorrer no primeiro ano de cada triênio de avaliação, exceto nos casos 

considerados imprescindíveis como os de correção ou ajuste na classificação. 

As pontuações serão geradas após o preenchimento da Plataforma Sucupira, pelos 

programas de pós-graduação. Segundo a CAPES (2015), o Coleta da Plataforma Sucupira 

reproduz basicamente os mesmos campos de informação solicitados no aplicativo anterior 

“Coleta de Dados”. A mudança essencial é que a inserção de informações pelos programas 

de pós-graduação (PPGs) passa a ser contínua e online, ou seja, os dados poderão ser 

alimentados na Plataforma a qualquer momento, assim que alguma situação é concretizada 

(por exemplo, titulação de um aluno ou o cadastramento de uma produção intelectual). 

Segundo Sguissardi (2006, p. 60), o Sucupira segue muito de perto os moldes das 

universidades norte-americanas. 

A maior parte do secretariado de pós-graduação reclama do preenchimento do 

Coleta de Dados na Plataforma Sucupira, que na verdade deveria ser feito pelo 

coordenador do programa de pós-graduação, por meio de senha personalizável. 

As informações inseridas no Coleta de Dados na Plataforma Sucupira são tratadas 

permitindo a emissão dos Cadernos de Indicadores, anteriormente denominados Caderno 

de Avaliação (CAPES, 2008).  

Segundo a CAPES (2010a), os Cadernos de Indicadores são os relatórios gerados 

após o processo de avaliação dos programas de pós-graduação. Os Cadernos trazem 

resultados qualitativos dos programas avaliados com base nos 11 relatórios a seguir. 
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 Tabela 2 - Documentos avaliados pela CAPES no Caderno de Indicadores  

Caderno de Indicadores: Dados qualitativos 

PT - Produção 
Técnica 

TE - Teses e 
Dissertações 

PB - Produção 
Bibliográfica 

DI - Disciplinas 
PA - Produção 
Artística 

CD - Corpo Docente, 
Vínculo Formação 

PO - Proposta do 
Programa 

LP - Linhas de 
Pesquisa 

PP - Projetos de 
Pesquisa 

DP - Docente 
Produção 

DA - Docente 
Atuação  

Fonte: CAPES, 2010 

 

O Caderno de Indicadores poderá trazer a qualificação de determinada produção, 

sem que o veículo, obrigatoriamente, esteja na lista do Qualis. O aplicativo que classifica e 

permite a consulta ao Qualis das áreas, bem como a divulgação dos critérios utilizados para 

a classificação de periódicos é o WebQualis. 

É importante elencar os critérios utilizados para estratificação dos periódicos, até 

porque estes critérios foram questionados nas entrevistas realizadas com o intuito de 

verificar se os professores os conheciam. 

Segundo a ANPAD (2010), os critérios e requisitos mínimos utilizados para 

avaliação e classificação da estratificação dos periódicos são os seguintes: 

1. Ter registro no ISSN (International Standard Serial Number – Número 

Internacional Padronizado para Publicações Seriadas). 

2. Informar, no site e nas edições impressas (quando houver), os dados das 

organizações responsáveis pela publicação. 

3. Apresentar, na página de internet do periódico, a missão do periódico, incluindo 

seu foco temático e sua preocupação com a qualidade, e mencionando explicitamente 

a adoção de avaliação por pares na forma de blind review. 

4. Informar os nomes completos e as respectivas afiliações institucionais do editor, 

também denominado editor-geral ou editor-chefe, dos editores associados sempre que 

houver, e de todos os integrantes do Comitê de Política Editorial e do Corpo Editorial 

Científico. 

5. Publicar, anualmente, no sítio eletrônico, e no último número de cada volume 

(para periódicos impressos), a lista daqueles que atuaram como revisores do periódico 

no ano, todavia, sem estabelecer uma ligação entre revisores e os manuscritos revistos. 
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6. Disponibilizar permanentemente, no sítio eletrônico, as normas de submissão, 

com menção explícita aos idiomas de submissão e publicação oficiais do periódico, e a 

política editorial, incluindo a descrição dos procedimentos de tramitação e arbitragem. 

7. Publicar, no mínimo, duas edições por ano, contendo artigos de caráter 

acadêmico-científico, inéditos e significativos para a área específica do periódico. 

8. Apresentar, no início de cada artigo: título, resumo e palavras-chave – no(s) 

idioma(s) em que foi escrito o texto e em inglês – e os nomes dos autores, com a 

respectiva afiliação institucional. 

9. Fornecer o endereço físico ou eletrônico de, pelo menos, um dos autores. 

 

Segundo a CAPES (2014b), há classificação para artigos, livros e a área de 

Artes/Música, explicitados a seguir. Antes, julgou-se necessário terminar esta seção com a 

posição de um professor da Engenharia Civil que respondeu ao questionário aplicado: 

“Não acredito nos critérios da CAPES, principalmente o Qualis”. 

Independentemente da credibilidade dos critérios, eles são essencialmente formais, 

não se podendo com qualquer deles mensurar a qualidade de uma publicação. A expressão 

Qualis não encontra amparo nos critérios informados. 

 

a) Revistas e Journals 

Segundo a UFF (S/D), os periódicos (ou veículos utilizados para a divulgação da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto sensu) são classificados por 

área de avaliação, a partir do parecer das respectivas comissões de área, no âmbito de 

circulação (local, nacional ou internacional) e quanto à qualidade (A, B, C). A CAPES 

(2014b) explica que conforme deliberação do Conselho Técnico Científico – CTC, em 16 e 

17 de abril de 2008, no Brasil, a classificação dos periódicos das áreas passou a ser 

composta de oito estratos – denominados Qualis. São eles: A1 e A2 (considerados os níveis 

mais elevados, de excelência internacional), B1 e B2 (excelência nacional), B3, B4 e B5 

(relevância média) e C – baixa relevância, com peso igual a zero (UFF, S/D). 

Um mesmo veículo pode ter, para diferentes áreas, diferentes classificações. O 

princípio utilizado é o de relevância para cada área, que “expressa o valor atribuído, em 

cada área, à pertinência do conteúdo veiculado” (CAPES, 2014b). 

 As áreas podem classificar revistas típicas de outras áreas, para fins de avaliação da 

produção (isto gera os chamados Cadernos de Avaliação), mas não precisam indicá-las para 

publicação do Qualis da sua área. Contudo, deve-se indicar a publicação de todos os 
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periódicos considerados como típicos da sua área para manter uma informação clara aos 

interessados.  

Desta maneira, uma revista da área de Educação, classificada e publicada como 

“A1” na sua própria área, não será publicada como “C”, no Qualis da área de Química ou 

Física. Ou seja, para fins de pontuação da produção na avaliação do SNPG, a área de 

Química ou Física deve classificar a revista de Educação conforme os seus critérios, mas 

ela não integrará sua Tabela de Referência a ser publicada, pois não a considera um 

periódico de área afim. Já no Caderno de Avaliação, o programa ou o pesquisador da área 

de Química ou Física poderá identificar a qualificação da sua produção publicada na 

revista de Educação, sem que o periódico, obrigatoriamente, passe a figurar nos 

respectivos Qualis das suas áreas.  

 Em tempo, a Tabela de Referência lista os periódicos indicados pelos 

Coordenadores de áreas classificados para divulgação no sítio da CAPES. Não confundi-la 

com o Caderno de Avaliação, atualmente denominado Caderno de Indicadores, que contém 

os relatórios utilizados no processo de avaliação dos programas. Nestes relatórios constam 

as informações preenchidas anualmente pelos programas de pós-graduação e enviadas a 

CAPES por meio do programa anteriormente denominado “Coleta de Dados”– Coleta 

CAPES (CAPES, 2008), atual Plataforma Sucupira.  

 

b) Roteiro para Classificação de Livros 

O Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES, 2009) aprovou o 

Roteiro para Classificação de Livros em 2009, que se iniciou com a avaliação trienal de 

2010. Isto porque a CAPES considerou que em várias áreas do conhecimento, os livros 

constituíam a principal modalidade de veiculação de produção artística, tecnológica e 

científica. Segundo o roteiro, o propósito era estabelecer critérios comuns para qualificar a 

produção intelectual de livros e torná-los mais uniformes entre as áreas. Ainda segundo a 

fundação, não existe no mundo exemplos de classificação de livros na pós-graduação. 

O roteiro informa que considera livro publicações que possuam ISSN e 

contenham, no mínimo, 50 páginas. E que considerará três quesitos na avaliação: 

relevância temática, inovação e potencial de impacto. 

A estratificação dos livros se dá nos níveis L1 a L4 (ou NC – não classificado). O 

roteiro traz ainda normas como: os capítulos são considerados tendo por referência o livro 

em que foram publicados; a soma de capítulos não poderá ultrapassar a pontuação de uma 
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obra integral; e um mesmo autor apenas poderá pontuar dois capítulos por livro. 

Os livros devem ser informados na Plataforma Sucupira e, a CAPES verificando 

que realmente se tratam de livros segundo seus requisitos (caso a CAPES não reconheça o 

documento como livro, o mesmo recebe a classificação NC), os mesmos serão avaliados 

conforme os critérios já descritos (DAV/CAPES, 2015). 

Entre os docentes consultados, poderá ser confirmado mais adiante que o meio 

acadêmico não tem visto com apreço a criação do Qualis livro. De acordo com um 

entrevistado, o Qualis livro é algo completamente insensato (EMA3, 2015). 

 

c) Qualis Artístico 

A CAPES (2014b) definiu ainda um qualis para a área de Artes/Música 

considerando a produção artística do programa, também por meio da Plataforma Sucupira. 

Partindo do princípio de que o eixo da avaliação é a produção dos programas, a CAPES 

avalia o conjunto da produção artística reconhecido pela Área do programa a partir de sua 

repercussão e abrangência, considerando que mais importa uma temporada que uma 

apresentação única; uma exposição que uma obra particular, “já que o agrupamento das 

produções permite uma visão panorâmica e otimizada das mesmas – devendo ser 

enfatizadas as produções, cujo impacto se faz sentir no contexto das temporadas, turnês e 

exposições” (IBIDEM). 

Segundo a fundação, dois aspectos norteiam a avaliação: a) o impacto da obra, sua 

repercussão e abrangência (onde foi apresentada, se foi premiada, se foi selecionada por 

júri qualificado, se é uma obra única ou parte de uma série, etc.);  

b) grau de vinculação com linha de pesquisa ou projeto de pesquisa do autor. 

Em relação a pontuação, a CAPES advoga um equilíbrio entre produção 

bibliográfica e produção artística. Neste sentido, o processo de avaliação classificou a 

produção artística de modo a equipará-la à produção bibliográfica. 

 

PARTE II - Revisão Bibliográfica 
 

3.4. Gerencialismo e ensino superior no Brasil 

A origem do gerencialismo pode ser explicada quando os detentores do poder 

econômico-político tentaram superar o Estado de Bem-Estar Social e o Estado 

desenvolvimentista nos países periféricos através da nova hegemonia do mercado e com 
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reformas minimalistas estatais, começando assim a comprometer a educação superior 

(SGUISSARDI, 2000, p. 7). Todavia, propor que a crise dos anos 1970 se deveu aos gastos 

do Estado provedor e sugerir a redução de sua atuação, são argumentos utilizados para 

diminuir a responsabilidade do Estado na manutenção e expansão do nível superior e 

também para incentivar a liberalização comercial dos serviços educacionais, como 

empreendimento com fins lucrativos e incentivando seu empresariamento e privatização, 

ou seja, a mercantilização do conhecimento (SGUISSARDI, 2006, p. 64). 

O modelo gerencialista foi descrito em livros – como o de Osborne e Gaebler, 

Reinventando o Governo – pela primeira vez, nos Estados Unidos, em 1992 após supor-se 

a necessidade de uma administração pública gerencial inspirada na administração de 

empresas (BRESSER-PERREIRA, 1996, p.5). 

Segundo Bresser-Pereira (1996, p.6), no Brasil, a primeira tentativa de reforma 

gerencial da administração pública brasileira aconteceu no final dos anos 1990, através do 

Decreto-Lei 200. Contudo, o responsável por trazer este modelo ao país foi o próprio autor, 

em meados dos anos 1990, durante o primeiro mandato do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, transcorrido de 1995 a 1998. Oliveira (2009, p. 13) critica 

veementemente Bresser-Pereira ter trazido o gerencialismo para o país: 

Com um livro-bíblia do neoliberalismo cardosista [referência a FHC], o 

conhecido economista propunha que o Estado deveria ser administrado como 

uma empresa. Maior disparate não se conhece na história das ideias econômicas 

e de teoria política, mas Pereira hoje tem a “cara de pau” de proclamar-se 

neodesenvolvimentista, algo que ele, tampouco, sabe definir. Ideias ruins todo 

mundo tem o direito de ter, desde que o paciente não seja o Estado nem a 

sociedade... 
 

Nesta época, ferramentas como downsizing, empowerment, balancedscorecard, 

qualidade total, gestão de desempenho, modelos de excelência, planejamento estratégico, 

avaliação de desempenho, programa de metas, etc. – utilizadas na iniciativa privada – 

passaram a fazer parte da gestão pública como meio de alcançar resultados produtivos 

melhores e lucro (CALGARO, 2013, p.180). 

Em tempo, percebe-se que as ferramentas citadas acima não são de origem 

brasileira. Segundo Martins (2011, p. 4), gerencialismo, na New Public Management, 

também é considerado o investimento que se faz em seguir o padrão internacional ao 

adotar melhores práticas da gestão privada no ambiente da gestão pública [grifo da autora]. 

A qualidade total, referenciada acima, foi adotada pelo modelo gerencialista para se 

referir a um mundo de perfeição, sem defeito e sem erros. Espera-se do trabalhador que ele 
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“vista a camisa” (GAULEJAC, 2007, p. 105; CALGARO, 2013, pp. 181-182). Não 

obstante, Calgaro (2013, p. 182) explica que, ao contrário do que prega o modelo 

gerencial, o funcionário, na verdade, se sente incapaz, incompetente e desmotivado, pois 

percebe que não conseguirá atingir as metas impostas pelo sistema, alcançar o desempenho 

esperado e exigido pelo seu local de trabalho e passa a se sentir responsável pelos erros e 

defeitos do sistema. 

Ainda de acordo com o autor (IBIDEM), a modernidade contemporânea trouxe esse 

modelo como forma de controle, baseado no psicológico e na atividade mental, diferente 

dos antigos modelos taylorista e fordista, que priorizavam a força física. Como 

consequência, o trabalhador vive em uma cultura do medo, considerando-se incompetente, 

sente um profundo sofrimento e insegurança social, o que aumenta a precarização do 

trabalho e as patologias mentais como estresse e depressão. 

Ademais, Calgaro (2013, p.180) explica que: 

O termo Gerencialismo tem origem na Administração, sendo utilizado para 

definir o modelo de gestão baseado no neoliberalismo, pensamento pelo qual o 

Estado mínimo e o mercado se desenvolvem a partir da ideia de que tudo pode 

ser gerenciado, desde uma empresa ou organização – privada ou pública, não 

importa – até a própria vida.  
 

Princípios como produtividade, eficiência e eficácia, qualidade total, reengenharia, 

entre outros, têm dominado todos os segmentos sociais, de escolas e universidades até 

hospitais, teatros, igrejas. Neste modelo capitalista vigente, enfatiza-se a figura do gerente 

como um ponto fundamental (CALGARO, 2013, p.181). 

Considerar a ideia de que tudo pode ser gerenciado como em uma fábrica gera 

problemas em muitos dos segmentos citados acima. Por exemplo, o termo gerencialismo é 

utilizado ainda por estudiosos da educação para se referir à adoção de “ferramentas” da 

gestão empresarial no campo educacional. Aliás, de modo coerente com o conceito, lato 

sensu. E tratar universidades como empresas, transformá-las em organizações privadas, 

gera mercantilização da educação superior e adoção de critérios exclusivamente 

quantitativistas para se avaliar o trabalho docente (BOSI, 2007, p. 1503) – bases do 

produtivismo intelectual. “Uma das consequências desse processo é que a qualidade da 

produção acadêmica passa então a ser mensurada pela quantidade da própria produção e 

por valores monetários que o docente consegue agregar ao seu salário e à própria 

instituição” (BOSI, 2007, p. 1513). 
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Sguissardi (2000, p. 26) recorda o gerencialismo foi inclusive mote da Reforma do 

Estado dos anos 1990, considerando a educação superior, ciência e tecnologia como 

serviços não exclusivo do Estado, podendo então até serem privatizados. A tese
4
 dos que 

apoiam esta ideia é de que seguir estes princípios privados traz modernidade e eficiência 

para a administração pública [grifo da autora]. 

Nos anos 1990, influenciada pela Reforma do Estado, a universidade submete-se 

também a uma reforma. A pós-graduação passa a ocupar o lugar central das IFES e a 

CAPES e o CNPq, através do novo modelo de avaliação e da indução à pesquisa, fazem 

acentuar o produtivismo acadêmico resultando na intensificação e precarização do trabalho 

docente (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 62). 

Aliado ao produtivismo bibliográfico, Chauí (1999, p. 3) cita outras atividades 

profissionais que o professor deve executar dentro de suas 40 horas de trabalho semanais e 

que elucidam ainda o produtivismo acadêmico como a relação entre a quantidade de 

incumbências as quais os professores devem executar e a incompatibilidade de tempo hábil 

para que as tarefas sejam bem-feitas: 

“(...) o aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados 

e doutorados, a avaliação pela quantidade das publicações, colóquios e 

congressos, a multiplicação de comissões e relatórios etc. virada para seu 

próprio umbigo, mas sem saber onde este se encontra, a universidade 

operacional opera e por isso mesmo não age”.  
 

Sguissardi (2009, p. 45) corrobora ao dizer que pós-doutorado, publicações, bolsas 

de produtividade, participação em congresso bem classificados faz com que a “nova 

universidade” caminhe sem saber bem para onde caminha. 

Segundo Chauí (2003, p. 7), denomina-se universidade operacional, a universidade 

que operar sob uma perspectiva organizacional, uma vez que será regida por contratos de 

gestão e avaliada por índices de produtividade, orientada para ser flexível e estruturada por 

normas, estratégias e programas de eficácia organizacional, totalmente alheia ao 

conhecimento e à formação intelectual. 

Esta adoção de ferramentas empresariais na educação é criticada por Chauí (2003, 

p.6) que considera que universidades e empresas são instituições bem distintas.  

 

                                                 
4
 O conceito de tese pode ser definido como um pressuposto defendido por alguém, sustentado por hipóteses 

e argumentos que possuam veracidade, como forma de convencer outrem. Sguissardi (2006) utiliza este 

vocábulo para se referir aos pretextos de órgãos públicos e organismos multilaterais que visam, de maneira 

muito bem articulada, dar suporte ao que é pregado pelo Estado neoliberal. A autora se apropria do termo 

com o mesmo intuito.   
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A autora parte do princípio que o papel da universidade difere muito do conceito de 

organização privada. A autora explica que a universidade pública sempre foi uma 

instituição social, por isso pode determinar o modo de funcionamento da sociedade como 

um todo. Desde que surgiu, havia reconhecimento público de sua legitimidade e de suas 

atribuições, o que lhe diferencia perante outras instituições sociais. Num princípio de 

diferenciação, a universidade possui autonomia e sua legitimidade é oriunda da sua 

estrutura de ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento. Todavia, a 

reforma do Estado trouxe à universidade em 1997, por medida provisória, o conceito de 

organização social e não de instituição social. A autora então explica que uma instituição 

social utiliza seus meios (administrativos) particulares visando obter um objetivo também 

particular que a define. Suas operações são estratégias norteadas pelas ideias de eficácia e 

de sucesso. Por ser uma administração, é balizada pelas ideias de gestão, planejamento, 

previsão, controle e êxito. A organização pretende também gerir seu espaço e tempo de 

modo particular, e seu objetivo não é responder a contradições, mas sim vencer a 

competição com seus supostos iguais. Já a instituição está inserida na divisão social e 

política e busca definir um universo que lhe permita responder às contradições impostas 

pelo meio. Sguissardi (2006, pp. 64-65) relata que nas últimas três décadas, as políticas de 

educação superior têm levado a universidade a adotar o modelo anglo-saxônico de 

educação, deixando de ser uma instituição social para se tornar uma organização social 

neoprofissional, operacional, heterônoma, empresarial e competitiva. 

De acordo com Sousa (2013, p.4), o perfil gerencialista de gestão aliado à lógica 

empresarial presente nas instituições de ensino, e compreendido como um resultado da 

soma entre eficiência e produtividade, acarreta um cenário de exigência aos trabalhadores, 

a saber, a exigência de que os mesmos possuam competências que extrapolam a formação 

acadêmica e profissional. 

No que diz respeito ao ensino em Administração nos cursos de graduação e pós-

graduação, Gurgel (2003, p. 27) ressalta que a dominação pelas tecnologias gerenciais, 

garante não apenas a legitimação dessas técnicas e métodos como forças produtivas, como 

também se configura como uma referência para o capitalismo moderno ao reproduzir as 

condições de produção e as condições ideológicas convenientes. O autor (IBID., p.58) 

ainda ressalta que este controle também se reflete na literatura regular dos formandos, onde 

se percebe a forte presença de títulos sobre métodos e técnicas gerenciais – não somente na 

graduação e pós-graduação lato sensu, mas também nos cursos de mestrado e doutorado. 
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Integrando o gerencialismo no âmbito da educação superior se coloca a questão do 

produtivismo, ponto central dessa pesquisa. 

 

3.5. Produtivismo Acadêmico 

O produtivismo acadêmico se iniciou nos anos 1990 (RICCI, 2009, p. 20). 

Conforme Sguissardi (2009, p. 45), “esta ideologia
5
 do produtivismo acadêmico origina-se 

do Estado, com mediação da CAPES e do CNPq, acrescidos da Finep (Financiadora de 

Estudos e Projetos) e do BNDES, entre outros”. O mesmo “se caracteriza pela excessiva 

valorização da quantidade da produção acadêmica, tendendo a desconsiderara sua 

qualidade” (PATRUS et al., 2015, p. 1). Uma professora de História preencheu no 

questionário que “a CAPES favorece um critério quantitativo que olvida a qualidade”, 

mesma consideração levantada por um professor do curso de Direito Constitucional.  

Sendo assim, o produtivismo acadêmico, correspondente a uma lógica de mercado, 

diz respeito a considerar quantidade como se fosse qualidade, dando-se “ênfase exacerbada 

na produção de uma grande quantidade de algo que possui pouca substância” 

(ALCADIPANI, 2011, p. 1174). Tal cenário vai ao encontro da afirmação de Debord 

(1997) que garante que a perda da qualidade em razão do aumento da produtividade é uma 

demanda do mercado. 

Bosi (2007, p. 1513) explica porque professores produzem seguindo a lógica do 

sistema. Segundo ele, essa política de crescimento cavalar da produção acadêmica tem por 

objetivo o próprio ato produtivo, isto é, ser e sentir-se produtivo. Em um estudo com 

professores de pós-graduação stricto sensu, por exemplo, o autor (IBID., p. 1517) concluiu 

que existe o sentimento de desapontamento com suas carreiras quando não conseguem um 

desempenho materializado em publicações, pois um artigo não aceito por uma revista é 

compreendido como um fracasso pessoal. Isto é percebido na fala de um dos entrevistados 

ao confidenciar que quando um paper seu não é aceito, ele se sentia rejeitado. 

Distorções desta natureza, que sinalizam para o adoecimento mental dos docentes, 

ocupam a preocupação dos que têm estudado, como Sguissardi (2000; 2006; 2009), os 

problemas decorrentes do produtivismo na Universidade brasileira. 

Logicamente, o contrário também ocorre. Ao ser questionado se é importante ter 

publicado em uma revista de Qualis A, um de nossos entrevistados respondeu: “Claro. (...) 

                                                 
5
 Importante aclarar que a conceituação de ideologia utilizada neste trabalho é a empregada por Gurgel (2003, 

p. 52): ilusão, falsa consciência, mentira, alusiva ao real. Segundo o autor, mesmo que pareça paradoxal, não 

há ideologia sem alusão ao real.  
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Logicamente que eu ganhei prestígio, fiquei reconhecido, etc., etc.. Gostei do prestígio que 

adquiri? Evidentemente, eu sou um ser humano.” (EFB1, 2015).  

De acordo com Sguissardi (2009, pp. 45-46), o produtivismo acadêmico assume 

sua forma mais materializada e objetivada através do Currículo Lattes – portfólio de 

muitos mestres e doutores, implantado após o novo Modelo CAPES de Avaliação, entre 

1996-1997. Ele é a porta de entrada para o professor aderir de forma alienada ao setor 

acadêmico produtivo. O docente agora se reduz a sua pesquisa aplicada, que no tempo 

certo, será avaliada pelo mercado. O CV Lattes torna-se ainda objeto de competitividade 

quando se procura por informações dos colegas: busca-se saber se publicaram ou não; se 

publicaram, em que periódico; e se o mesmo é de prestígio (Qualis elevado). 

O Estado induz ao produtivismo acadêmico ao direcionar recursos apenas aos 

professores com Currículo Lattes “excelente”, fazendo-os incorporar a lógica mercantilista 

que hoje tutela a universidade (SGUISSARDI, 2009, p. 49). 

Agrega-se a este produtivismo exacerbado a falta de ética por parte de alguns 

docentes ao utilizarem de artifícios nos artigos em que escrevem, na tentativa de torná-los 

novos: alterar o tema do artigo, sem alterar o conteúdo original; repetir citações e frases em 

trabalhos de modo incessante configurando o denominado autoplágio; formar redes de 

pesquisadores, ou seja, um grupo de professores que se citam constantemente; aceitar 

coautorias “simuladas” entre pares, onde cada um submete um artigo nomeando um colega 

como coautor para maior chance de aceite dos artigos. 

 

3.5.1. Pensamento neoliberal e a origem da mercantilização do ensino e do 

produtivismo acadêmico na educação superior 

Após a Segunda Guerra Mundial, a profunda concentração de riqueza e poder de 

alguns Governos começa a ser questionada e devido aos enormes gastos assumidos pelos 

mesmos e às pressões eleitorais, emerge no mundo o neoliberalismo. Gurgel (2013, p. 231) 

esclarece que o termo neoliberalismo define uma corrente de pensamento filosófico, 

econômico e político que retoma valores do liberalismo clássico, existente no século XVII, 

na Europa. “O prefixo neo, de origem grega, significa novo. Trata-se de um novo 

liberalismo” (IBIDEM). 

A primeira solução proposta por este modelo segue a já tradicional linha liberal: 

diminuir a influência do Governo. Além disto, e principalmente, revalorizam-se preceitos 

empresariais e de mercado, destacando-se a ideia da gerência ao estilo taylorista, 
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considerada suficiente para obter o valor público. Começa-se assim a corrida por adotar em 

todos os meios (escolas e academias, nos partidos políticos, na mídia e nas publicações 

diversas, didáticas ou não), ferramentas empresariais estratégicas e incutir este ideal em 

todos e para tudo.  

Polivalência funcional, multifuncionalidade, produtividade, qualidade total e 

flexibilidade também regem o pensamento neoliberal. Entre outros dos valores liberais 

resgatados pela ideologia neoliberal estão: o individualismo, a primazia dos direitos 

humanos civis sobre os sociais, a propriedade privada e a competição/concorrência como 

fator de desenvolvimento (GURGEL,2013, p. 231). 

O início do pensamento neoliberal se deu quando o Estado intervencionista e 

protecionista (Estado do Bem-Estar Social) passou a ser pressionado nos anos 60/70. 

Segundo tese dos conservadores, havia excesso de democracia e assistencialismo. Por ser 

cada vez mais pesado e oneroso, o Estado era o responsável central, segundo eles, pela 

própria crise econômica que avançou pelo mundo a partir de 1973/75 (FIORI, 2012, p. 12). 

Nos anos 80/90 então se fortaleceu o pensamento em torno das políticas neoliberais. 

Nos anos 80/90 intensificaram-se as ideias neoliberais, devido ao Consenso de 

Washington
6
 (expressão cunhada em 1989, pelo economista John Williamson) que podia 

ser sintetizado como: 

Uma série de políticas e reformas preconizadas pelos organismos financeiros 

multilaterais nas renegociações das dívidas dos países em desenvolvimento 

no final da década de 1980 e na década de 1990. Tratou-se da atualização de 

uma nova hegemonia do pensamento econômico liberal, advinda do fim da 

guerra fria e triunfo político da direita liberal nos EUA de [Ronald] Reagan e 

Reino Unido de [Margaret] Thatcher, agora estendida para os países em 

desenvolvimento (SOARES e ANTUNES, 2013, p. 111).  
 

Gurgel (2013, p. 234) cita governos neoliberais influenciados pelo Consenso de 

Washington: o governo neoliberal e ditador do general Pinochet, no Chile, o da Argentina e 

da Espanha, à época. Conforme Sguissardi (2000, p. 47), estes países adotaram as 

propostas patrocinadas pelo Banco Mundial e outros organismos multilaterais que estavam 

elencadas no relatório La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiência 

(El desarrollo em la práctica) – relatório que continha recomendações para a reforma da 

educação superior dos países de Terceiro Mundo. 

Sguissardi (2000, p. 10) explica que organismos multilaterais, reunidos no 

Consenso de Washington ou isoladamente, desde os anos 1990, articulam suas 

                                                 
6
 Em dezembro deste ano, provavelmente, haverá outra reunião como esta no Quênia, África. 
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recomendações (neoliberais) à educação superior de países como Chile, Argentina e Brasil, 

sempre garantindo seus propósitos. Soluções que atendem políticas macroeconômicas 

objetivando a reforma do Estado (deve-se salvar os países da crise do estado do bem-estar) 

e a reestruturação do capitalismo [grifo da autora]. 

Diante do exposto, depreende-se que as empresas multinacionais tornaram-se 

responsáveis por conduzir a economia mundializada, sob a hegemonia do capital 

financeiro. O que resultou nas reformas institucionais públicas ocorridas nas décadas de 

1980 e 1990 (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 31). 

Ainda segundo Soares e Antunes (2013, pp. 111-113), as políticas neoliberais 

impostas pelo consenso de Washington trouxeram amplas consequências para a sociedade 

em geral, mas em particular para o mundo do trabalho. Como a abertura e desregulação do 

mercado, a flexibilização dos direitos trabalhistas e sociais, a internacionalização e novas 

formas de gerenciamento. Soares e Antunes (2013) explicam que o neoliberalismo busca: 

 

Reduzir a estabilidade no emprego – e facilitar o rompimento de contratos de 

trabalho, reduzir direitos sociais dos trabalhadores – tais como: direitos 

previdenciários ou seguros sociais – e criar novas formas, geralmente mais 

precárias, de contratos de trabalho como contratos por tempo determinado, ou 

regularização/promoção da intermediação de mão de obra, além de buscar a 

redução da remuneração do trabalho (SOARES e ANTUNES, 2013, p. 113). 
 

Os interesses da mundialização neoliberal evidentemente incluiriam a 

Universidade, como centro de formação de quadros, como gerador de pesquisas e como 

centro de irradiação ideológica. É neste sentido que cabe a observação de Frigotto: 

Em relação à Universidade, o balanço não difere do que foi exposto até aqui. 

Se, positivamente, tivemos na década um forte impulso em direção à criação 

de novas Universidades públicas, isso não alterou a tendência histórica de 

privatização, e sobretudo em relação ao que Marilena Chauí (2003) expôs na 

conferência de abertura na 26ª Reunião Anual da ANPEd, em 2003, sobre “a 

nova perspectiva da universidade pública”. Foi quando Chauí nos pôde 

mostrar que, especialmente a partir década de 1990, houve o deslocamento da 

Universidade concebida como instituição pública ligada ao Estado 

republicano para o de organização social vinculada ao mercado. Uma 

Universidade operacional, avaliada não mais em razão de sua função social e 

cultural de caráter universal, mas da particularidade das demandas do 

mercado. Ou seja, centrada na pedagogia dos resultados e do produtivismo, 

na análise de Saviani (FRIGOTTO, 2011, p. 251). 

 

Inclusive, o modus operandi das universidades passam a sofrer modificações a 

partir daí, pois se induzirá a aproximação das universidades com as empresas, com graves 

consequências para suas atividades, para o trabalho e a vida dos professores 

(SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 32). Centros de pesquisas, hospitais, museus, 

escolas técnicas e universidades passaram a carregar, em seu núcleo institucional, a 
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racionalidade das reformas do Estado, incorporando a lógica de mercado. É a origem da 

mercantilização da universidade pública (IBID., p. 35). 

Ademais, a substituição do Estado do Bem-Estar, a neoliberalização da economia e 

consequentemente a reconfiguração do Estado, que expandiu o setor privado e restringiu o 

público, incentivou o capital fazendo decrescer os direitos do trabalho, além de transformar 

a avaliação em instrumento de regulação e controle, uma arma poderosa posta a serviço do 

poder hegemônico (SGUISSARDI, 2006, p. 53).  

Com as reformas do Estado preconizadas pelos neoliberais, nos anos de 1990 surge 

o modelo gerencialista, inspirado, como já dito, na administração de empresas (BRESSER-

PERREIRA, 1996, p.5). O gerencialismo tem como essência a substituição da burocracia 

pela administração gerencial (IBID., p. 4), pois esta é entendida como uma administração 

que traria uma maior eficiência nas atividades econômicas do Estado (IBID., p. 7). 

Hill (2003, p. 27) se questiona sobre o espaço da educação no programa neoliberal 

e acredita que os professores são considerados os agentes mais importantes, visto que 

apresentam um papel fundamental na formação da principal força da qual depende o 

sistema capitalista: a força de trabalho. Os docentes são os responsáveis por apresentarem 

aos estudantes as técnicas, competências, habilidades, conhecimentos, atitudes e 

qualidades pessoais que eles utilizarão no trabalho. Por isso a preocupação em controlar a 

formação das pessoas. Para tentar assegurar que as pedagogias opostas à produção 

capitalista desapareçam. O Estado capitalista tentará destruir qualquer pedagogia que tente 

educar os estudantes a ter uma consciência crítica que procure solapar o pacífico 

funcionamento do sistema capitalista. 

No modo de produção capitalista os grandes protagonistas do processo são 

empresários, sindicatos e Estado. Instaura-se uma “troca política” entre estes grandes 

protagonistas organizados do sistema. Nesse intercâmbio são tratados “bens” que não eram 

formalmente negociáveis na lógica do mercado tradicional (BOBBIO, 1998, p. 147). No 

Capitalismo se instaura uma relação especial entre política e economia, que reproduz uma 

lógica de mercado onde os bens que são negociados não são somente salários, ocupação, 

produtividade, investimentos, etc., mas também formas de lealdade e de consenso político 

(IBID., p. 148). 

Mello e Luce (2011, p. 2) esclarecem que a influência política atinge a política 

educacional e é comprovada pela interferência do poder do mercado, de acordo com os 

contextos social e econômico, na agenda governamental. As decisões políticas do governo 
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em relação à educação perpassam pelos grupos econômicos. Sander (2007, p. 71) apud 

Mello e Luce (2011, p. 2) cita ainda as reformas decorrentes do movimento liberal, 

ocorridas no país nos anos 1990, e que revelam a transposição de conceitos e práticas 

gerenciais nos moldes comércio-empresa para o setor público, trazendo a tona conceitos 

como “eficiência e produtividade, planejamento estratégico, racionalidade administrativa e 

flexibilização laboral associada à contratação por resultados e à avaliação estandardizada 

de desempenho, descentralização, privatização e ampla adoção de tecnologias da 

informação”. As autoras exemplificam lembrando que a educação no período 1995-1998 

seguiu a agenda neoliberal, sob influência do mercado. Havia preocupação com a 

performance dos docentes e em seguir competências técnicas (IBID., p. 5). Elas explicam 

ainda que esse movimento continua no século XXI e que impõe decisões administrativas 

que enfatizam a produtividade, a eficiência econômica e a competitividade, sem se 

importar com a ética (IBID., p. 2). 

Mello e Luce (2011, p. 4) acreditam que a valorização docente está presente apenas 

nos discursos políticos, mas na verdade, existem indícios de se criar uma ilusão ao fazer os 

docentes crerem que há a necessidade de maior profissionalização por parte deles. Exige-se 

das pessoas que sejam trabalhadores qualificados. Segundo Arruda (2000, p.26), esse 

posicionamento, reprodução da teoria do capital humano, tem levado alguns países a 

investirem na qualificação da sua força de trabalho, e a traçarem planos e políticas 

educacionais que visam capacitar os indivíduos para o mercado de trabalho sem se 

considerar a importância do aprendizado intelectual. 

De acordo com Mello e Luce (2011, p. 5), o Estado não segue uma evolução linear; 

ao contrário, suas ações seguem ritmos variáveis, ora marcadas por uma estabilidade 

relativa, ora com momentos de ruptura. Assim, a política educacional e as decisões 

tomadas variam em períodos distintos. A CAPES, por exemplo, é regida segundo 

interesses de cada governo: Vargas, presidentes da ditadura, Collor, FHC e Lula, cada um 

deixou sua marca. Uma política pública acaba por implicar em uma forma de regulação e 

está associada ao tipo de administração do Estado (MELLO e LUCE, 2011, p. 7). 

  

3.5.2. Consequências do produtivismo acadêmico:  

Vantagens (?) e Desvantagens 

O produtivismo acadêmico traz consequências para o âmbito das produções 

acadêmicas e para a vida institucional e pessoal dos profissionais que se dedicam ao ensino 
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e à pesquisa (BIANCHETTI e VALLE, 2014, p. 89). É importante assim considerar se o 

impacto das ações de avaliação da CAPES sobre o trabalho docente nas universidades 

públicas tem apresentado mais vantagens ou desvantagens para o ensino brasileiro. 

Patrus et al. (2015, pp. 4-5) elenca pressupostos favoráveis ao produtivismo: 

a) Autores como Machado (2007, p. 140) afirmam que as exigências da CAPES 

tem por objetivo movimentar a ciência brasileira, instalar a cultura da pesquisa e da 

publicação no país, visto que o Brasil não tem a tradição da escrita. O autor inclusive diz 

que tal prática é nobre e necessária. 

b) Muito dinheiro público é investido no setor educacional superior. Assim o 

controle da CAPES, aparentemente rígido e intolerante, pode ser interpretado como uma 

“luta contra o desperdício”. 

c) A CAPES entende que seja mais justo avaliar os programas de pós-graduação 

utilizando critérios quantitativos, pois os critérios qualitativos são mais suscetíveis às 

idiossincrasias, perspectivas e interesses das comissões de avaliadores. 

Em suma, Patrus et al. (2015, p. 5) explica que os argumentos “favoráveis” às 

cobranças da CAPES defendem a publicização das pesquisas, a diminuição de desperdício 

de recursos públicos e a indução ao desenvolvimento da pesquisa em níveis internacionais. 

Segundo o autor, “a ausência de um modelo de avaliação provocaria maior prejuízo que 

eventuais efeitos colaterais produzidos pelo sistema”. Sendo o produtivismo acadêmico 

apenas um desses efeitos. 

Uma de nossas entrevistadas também entende a avaliação como necessária, 

desconsidera os discursos contra-produtivistas, não acredita que as exigências da CAPES 

sejam difíceis de serem alcançadas e enxerga a cobrança da CAPES como uma resposta ao 

dinheiro público investido em seu trabalho: 

Eu não vejo problema em avaliar uma atividade, tá? Eu acho que é 

extremamente necessária (...). Como eu trabalho em uma universidade pública, 

eu (...) acho que eu tenho que cumprir minhas funções (...) porque a sociedade 

me financia. (...) Eu não tenho nenhum problema em que me avaliem, você 

entendeu? É claro que a avaliação muitas vezes as pessoas... é, assim, não 

aceitam a avaliação porque para você manter seu trabalho na pós-graduação, 

você precisa de uma disciplina intelectual bastante grande. (...) E às vezes eu fico 

muito preocupada com o discurso do produtivismo, você entendeu? Eu acho que 

ele é mais ideológico do que de fato prático. Enfim... Por que eu fico 

preocupada? Porque se você olhar lá nas exigências da CAPES, a CAPES existe 

para você se manter em programa de pós-graduação, né? É só por isso. Ela só 

tem regra para isso. Pra você se manter num programa de pós-graduação, para 

orientar mestrado, você tem que publicar dois textos por ano. Eu não acho isso 
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muito. Se você trabalha um ano, você tem de ter produto, né? E dois textos eu 

não acho nenhum absurdo. (...) Então você vai pulicar um artigo por semestre. 

Claro que isso não é muito. Eu acho que isso é o mínimo que eu tenho de fazer 

como profissional de uma instituição pública. E para o doutorado são três 

produtos. Três textos. Eu também não acho muito. Você entendeu? Por quê? 

Porque tenho que prestar contas para a sociedade do quê? Do dinheiro que ela 

me paga (EMS4, 2015). 
 

Ao contrário do que expôs a entrevistada, Dias Sobrinho (2003, p. 35) alerta que “a 

avaliação educativa não pode se confundir com a prestação de contas, com a mensuração e 

muito menos com o mero controle”. Segundo o autor, a intenção da avaliação não pode ser 

apenas a de controlar e o problema reside no fato do “Estado Avaliador” (como denomina 

o autor), extrapolar sua dimensão reguladora dando mais ênfase a prestação de contas e a 

uma avaliação estatística do que à avaliação educativa (IBIDEM). 

Curiosamente, outro entrevistado discorreu sobre gastos públicos, mas ele pensa de 

forma distinta em relação a isto e ao trabalho que a CAPES exerce: 

Eu fico imaginando quanto esse povo brasileiro gasta para manter as 

universidades, para eu como professor ficar atendendo critérios da CAPES? É 

isso? Quer dizer, você tem um país que tá numa situação desgraçada, que gasta 

bilhões anualmente para manter universidades, para eu ficar publicando em 

revistas de impacto para dizer para a CAPES que eu sou bom? Isto é impensável. 

Do meu ponto de vista, isso é impensável. Eu não permito que isto entre em 

minha cabeça. (...) Quer dizer, você tem que ter uma carreira produtiva no 

sentido (...) de atender as exigências de impacto que a CAPES acha que define 

qualidade (ECF2, 2015). 
 

A mesma entrevistada que considera fácil escrever dois artigos por ano declara 

ainda que “Os problemas no Brasil de pós-graduação e de avaliação de programas é 

publicação dos professores (...). Os professores não têm o mesmo ritmo, as pessoas têm 

diferenças individuais” (EMS4, 2015). E, realmente, enquanto esta docente acha dois 

artigos por ano, um bom número, na visão de outro entrevistado, é muito, veja: 

“Eu tô sugerindo ao representante dessa área que estabeleça limites para o 

número de trabalhos publicados que devem ser relatados aos relatórios de 

pesquisa. (...) Se o professor souber que ele não será obrigado a produzir em 3 

anos, digamos, 6 artigos, que basta ele publicar 3, ele vai fazê-los com maior 

qualidade. Com mais tempo, com mais tranquilidade. Sem a pressão do número. 

Que isso é um desastre, do meu ponto de vista” (EVS6, 2015). 

 

Como exposto, este trabalho quer compreender as divergências de percepções dos 

docentes sobre o assunto. Seja os que concordam ou não com o modelo CAPES de 

avaliação. Assim, quando Bianchetti e Valle (2014, p.89) ressaltam que o favorecimento ao 

quantitativo apresenta consequências para a qualidade das publicações e para a vida 

acadêmica e particular dos profissionais, é preciso considerar também os aspectos 

negativos do processo. Vários autores e novamente Patrus et al. (2015, pp. 5-9) discutem 
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os elementos negativos oriundos do modelo CAPES e que serão apresentados e debatidos 

a seguir: 

a) Patrus et al. (2015, p. 4) denuncia a sobrecarga de trabalho do professor, que 

além de dar aulas, pesquisar, orientar e publicar, recebe inúmeros pedidos de parecer de 

artigos e demais produtos acadêmicos. Pensando no impacto que a lógica produtivista tem 

na vida do professor, Godoi e Xavier (2012, p. 469) colocam que em busca do 

cumprimento das novas metas de trabalho, a carga horária aumenta consideravelmente. 

Bosi (2007, p. 1513) afirma que a ideia de ser cada vez mais produtivos aumenta a pressão 

pela ampliação da quantidade de trabalho dentro da jornada de quarenta horas semanais. 

Patrus et al. (2015, p. 3) cita outras funções ainda dos docentes: participar em bancas 

examinadoras; avaliar projetos submetidos a agências de fomento; avaliar revistas para 

compor o Qualis; participar em editorias de revistas, coordenar, pertencer a colegiados de 

cursos – e, segundo o autor, isto se torna uma sobrecarga quando começa a atingir a vida 

pessoal do docente. 

b) Na vida pessoal, esse sentimento de rejeição e a pressão por produção podem 

gerar riscos na saúde do acadêmico. Godoi e Xavier (2012, p. 469) ratificam apresentando 

um estudo de docentes de pós-graduação que comprova o aumento do número de pedidos 

de licenças médicas nos últimos anos, principalmente por doenças cardiovasculares. Sendo 

os professores que possuem a maior produção científica as principais vítimas. 

A pressão por produção pode mesmo gerar riscos na saúde do acadêmico. Freitas 

(2013, p. 166), coloca que este modelo mecanicista-produtivista traz complicações como 

gastrite, fadiga muscular e psíquica, dor nas costas e nas pernas, problemas na voz, insônia, 

estresse, tristeza profunda, obesidade, entre outros. Campos (2011, p. 11) cita a depressão, 

estresse, despersonalização, Lesão por Esforço Repetitivo (LER), Distúrbio Osteomuscular 

Relacionado ao Trabalho (DORT) como as doenças mais comuns no ambiente docente. 

Lombalgia e problemas de pregas vocais e/ou alterações da voz (disfonia) também estão na 

lista. Oliveira (2009, p; 14), além do stress, identificou em suas pesquisas com professores 

brasileiros, que muitos sofrem de alucinações e fazem até mesmo uso de ritalina
7
 para 

aguentar todo o trabalho que lhe é demandado. No Departamento de Administração da 

                                                 
7
 Droga: metilfenidato, da família das anfetaminas, prescrita para adultos e crianças portadores de transtorno 

de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Possui o objetivo de melhorar a concentração, diminuir o 

cansaço e acumular mais informação em menos tempo. Pode trazer dependência química, pois tem o mesmo 

mecanismo de ação da cocaína, sendo por isso classificada pela Drug Enforcement Administration como um 

narcótico (GARDENAL, 2013).  
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Universidade Federal Fluminense (UFF) localizado em Niterói/RJ, de acordo com um 

estudo realizado pela autora, em um período de quatro anos (2009 a 2013), seguindo o 

exposto por Godoi e Xavier (2012), há uma forte tendência de afastamento por motivos de 

problemas cardíacos (9,09%). Inclusive um dos professores sofreu o infarto dentro da 

universidade e o coordenador do programa de pós-graduação do mesmo Departamento 

recebeu uma licença médica de seis meses após 8 dias internado devido a um princípio de 

infarto no início de 2014 (o mesmo não fez uso da licença; não se ausentou os seis meses 

devido a carga de trabalho que possui). Na pesquisa, concluiu-se que 27,07% dos docentes 

do Departamento de Administração da UFF sofrem dores (principalmente na coluna) ou 

lesões ocasionadas por movimentos repetidos; um docente apresenta LER. Ou seja, apesar 

destes docentes não possuírem altos índices de problemas relacionados à saúde mental, 

possuem outros sintomas também decorrentes das situações do trabalho docente
8
. 

Além desta carga exagerada de trabalho comprometer a saúde destes profissionais, 

implica ainda na diminuição das horas de lazer e de permanência no lar. 

c) Sguissardi (2009, pp. 44-45) esclarece que o professor universitário hoje tem 

uma carreira que demanda docência, pesquisa e extensão, fruto da reforma de Estado que 

alterou a educação superior com novas políticas. O professor universitário vê-se compelido 

à ideologia do produtivismo acadêmico – um dos pilares centrais da atual cultura da 

instituição universitária. O professor-pesquisador já incorporou de tal maneira essa 

ideologia, que para ele é natural não ter tempo para o lazer, para a família e para o legítimo 

e necessário descanso do final de semana. O ser humano precisa desse descanso. O 

trabalho docente e as novas “obrigações” têm levado os professores-pesquisadores à 

exaustão e a afastar-se da própria família. 

d) De acordo com Bosi (2007, p. 1513), todas estas “obrigações” (aulas, 

orientações, publicações, projetos, etc.) são denominadas hoje de produto no meio 

acadêmico, e sua quantidade relaciona ao mercado de ensino. Esse processo de cunho 

gerencialista é baseado no modelo empresarial adotado pelas fundações brasileiras de 

apoio à pesquisa para conduzir a ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento no país e 

está presente nas orientações dos editais dos órgãos de fomento à produção científica. Cada 

vez mais, estes órgãos de fomento têm direcionado seus recursos para pesquisas e estudos 

                                                 
 
8
GUIMARÃES-F., Carla. Relação entre produtivismo acadêmico e adoecimento docente. In: Pujol, A; 

Gutierrez, M. (Org.). Trabajo y Subjetividad. Indagaciones Clínicas, 2015. Simposio TAS 2014-Universidad 

Nacional de Córdoba. E-Book. Córdoba. Argentina. ISBN 978-987-29270-3-5. 



 

 

62 

 

que potencializem a capacidade de reprodução do capital. Uma das consequências dialética 

desse processo é que a qualidade da produção acadêmica passa então a ser mensurada pela 

quantidade do que se denomina produção dentro da academia. 

e) Em relação à qualidade, pode-se dizer ainda que o produtivismo afeta a 

qualidade da produção. Coimbra Jr. (2009, p. 2092) exemplifica o que ocorreu no 

Cadernos de Saúde Pública em um período de cinco anos (2003-2008): aumentou-se o 

número de submissão de artigos de 531 para 1279, mas a taxa de aceite diminuiu de 43 

para 27%. É afetada ainda a relação aluno-professor e qualidade das aulas dos alunos, 

principalmente no que diz respeito a graduação. Um dos entrevistados expressa seu 

pensamento: “A graduação é totalmente abandonada, né? Ela é a vítima principal desse 

sistema” (EMA3). 

Outro entrevistado desta pesquisa exprime sua opinião sobre o impacto do atual 

sistema de ensino do país no âmbito da graduação: 

Que impacta, impacta, né? Começa com a questão da formação de quadros. Você 

tem uma formação de quadros de nível de stricto sensu que está em processo de 

expansão gigantesco sem qualidade, está se perdendo qualidade. Cada vez piora 

essa coisa de formação. E isso caba resultando lá na graduação. Você tem uma 

dificuldade enorme para formar quadro de professores que sejam 

verdadeiramente pesquisadores, que sejam verdadeiramente produtores de saber, 

que é o que se esperava dentro de uma universidade (ECF2, 2015). 
 

Com professores cada vez mais sem tempo de se dedicar à graduação e com um 

quadro de professores sem conhecimento consistente sendo formado no país, corre-se o 

risco de se formar alunos sem senso crítico e sem conhecimento. 

f) No que tange as consequências gerais dessas políticas neoliberais, Hill (2003, 

p.5) enfatiza também a perda do pensamento crítico dentro de uma cultura de desempenho. 

“A reflexão, o debate e a maturação da compreensão da realidade tendem a ser abolidos da 

instituição universitária” (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p. 214). Com relação 

ao pensamento crítico, Hill (2003, pp.8-9) complementa exemplificando as ações do 

governo britânico em expelir as disciplinas de caráter mais críticas do currículo nacional, 

passando a chamar de treinamento de professores o que antes era denominado como 

formação de professores [grifo da autora]. 

Nesse contexto neoliberal, Lyotard (2011, p. 5) explica que o saber se transformou 

numa mercadoria informacional necessária para o sistema produtivo, visto que o mesmo 

não deve ter outro destino se não o de alimentar a produção. O professor passa a ser um elo 

essencial nessa cadeia produtiva, criando a necessidade do mesmo se aperfeiçoar para 
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atingir as novas demandas do mercado. A educação e o ensino são deixados de lado. O 

aluno quer o diploma para o mercado. Um dos entrevistados observa, por exemplo, como 

diminuiu o nível de qualidade das redações nos concursos:  

Desde 1998 participo de concurso público para doutor nas universidades. (...) 15, 

16 anos atrás, você tinha menos candidatos (...). Só que você tinha uma 

qualidade muito maior. Hoje você faz um concurso, você abre uma vaga, se 

inscrevem 40, 50 doutores. Quando você faz a prova escrita, você fica imaginado 

de que lugar essas criaturas saíram. Como é que essas criaturas conseguiram esse 

doutorado. Entendeu? Porque tem sujeito com doutorado escrevendo 

universidade com “c”, entendeu? E aí você pega e diz “mas como é que esse 

sujeito virou doutor”? Ele virou doutor nesse sistema produtivista, toque de 

caixa (...). Porque você é obrigado a formar essas pessoas de qualquer jeito, né. 

Num desespero total (ECF2, 2015).  
 

Desse modo, tem-se a ilustração do conceito de “educação bancária”, denunciado 

por Freire (2014, pp. 80-81) como um sistema no qual o professor deposita informações 

nos alunos, através de mecanismos de memorização. O diálogo, a construção coletiva em 

sala de aula e o questionamento crítico perdem espaço para uma transmissão de 

conhecimento que pode ser representada por um saber meramente técnico. 

g) Nisto se inscreve o ensino à distância, que no Brasil recebeu forte incentivo, com 

a Universidade Aberta do Brasil (UAB) disponibilizando recursos elevados para projetar 

esta opção como quase que preferencial ao ensino superior brasileiro. O crescimento 

exponencial do ensino à distância é um testemunho deste processo quantitativista, onde se 

insere o produtivismo e o gerencialismo, compondo uma cadeia de desqualificação da 

educação no Brasil. A universidade cresce em número, mas não em qualidade. 

h) Outro problema seríssimo é o comprometimento ético do docente. Ricci (2009, 

p. 20) considera, por exemplo, o corporativismo
9
 acadêmico como o motor que estimula o 

aumento de produção tão cobrada nos dias de hoje: “O corporativismo acadêmico também 

se cristaliza em „comunidades de pesquisadores‟ que, muitas das vezes são confrarias que 

se citam e criam redes de publicações, num esforço de autorreferenciamento contínuo, uma 

espécie de „mercado cativo‟”. Ele disse que o foco para o produtivismo acadêmico se 

iniciou nos anos 90 e que “produz-se como nunca. Uma produção fincada numa estratégia 

de sobrevivência pessoal e organizacional que fez da vida acadêmica algo muito distante 

                                                 
9
 O corporativismo acontece quando profissionais se unem por afinidades socioeconômicas. É a doutrina das 

corporações. Por isso, visa o desenvolvimento da cooperação e da lealdade concorrencial, o consenso entre 

pares, a valorização da comunidade que se forma e suas próprias profissões. Visa-se o bem estar de seus 

membros, quer organizando, desenvolvendo ou harmonizando a ação profissional para o bem desta própria 

sociedade (PUSCH, 2011, p. 6). O corporativismo pode funcionar como canal de legitimação de um sistema 

capitalista (BOBBIO, 1998, p. 148). 
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do mundo e da prática intelectual” (IBID., p. 21). Comparando esta prática com a de uma 

organização, o autor conclui: “Transformamos a produção acadêmica em mero ofício. Um 

ofício que passou a migrar da universidade para o mercado e o mundo político, retornando, 

algumas das vezes, à universidade” (IBIDEM). 

i) Apesar dessa busca pelo alcance de meta em produção levar a uma 

solidariedade acadêmica – definida por Patrus et al. (2015, p. 1) como compromisso mútuo 

entre os pesquisadores – duvidosa entre pares, o processo leva ao mesmo tempo a 

competição entre iguais. Adiantando a pesquisa de campo, uma docente do curso de 

Arquitetura e Urbanismo ressaltou: “O modelo de avaliação adotado pela CAPES necessita 

ser aperfeiçoado, pois estimula a competição entre cursos em detrimento de cooperação”. 

Bianchettie Valle (2014, p. 97) acreditam que como professores e pós-graduandos são 

compelidos a se preocupar com índices, classificações/rankings, pois destes derivam bolsas 

de produtividade a que nem todos terão acesso, criam-se situações que envolvem grande 

grau de competição. Não apenas entre programas, mas entre pares: 

As notas atribuídas aos programas instituem uma concorrência pelos recursos 

financeiros, instaurando verdadeira competição entre os pesquisadores de uma 

mesma área e acirrando a pressão sobre eles, seus orientandos no doutorado, no 

mestrado e (...) sobre a própria coordenação, além de propiciarem uma 

verdadeira “caça às bruxas”, internamente aos programas (SGUISSARDI et al., 

2010, p. 15). 

 

j) A universidade perde sua autonomia. Suas competências são transferidas para o 

estado por intermédio de instituições como a CAPES e o CNPq (OLIVEIRA, 2009, pp. 14-

15). Além disso, por serem conservadoras, não percebem o desafio de repensar o papel do 

Estado e assim tentarem se autoavaliar. Para entender melhor o conceito de autonomia, faz-

se necessário uma retrospectiva histórica. 

 

3.5.3. Do controle histórico das profissões à autonomia relativa 

Há séculos a organização da sociedade é baseada em segmentos de afinidade profis-

sional. Já na antiga Roma, cerca do século VII a.C., o rei Numa Pompílio instituiu, entre 

outras organizações de ofícios, o Colégio de Construtores. Ao Estado monárquico romano 

coube sua normalização e controle, desse modo, as profissões técnicas e artísticas tiveram 

sua primeira regulamentação. Fica evidente o reconhecimento do interesse social e 

governamental que estas profissões ofereciam, bem como a necessidade dos governos em 

disciplinar seu exercício. Todavia, embora reguladas pelo Estado, sua organização e 
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funcionamento se davam de maneira corporativa e autônoma. Este modelo de organização 

social também se fez presente na Idade Média. Em certos países europeus, associações que 

agregavam pessoas com interesses comuns (comerciantes, artistas, artesãos, etc.) e com o 

propósito de oferecer assistência e segurança aos seus membros, eram denominadas 

“guildas” (PUSCH, 2011, p. 6). 

Com efeito, nas comunas medievais, uma associação de indivíduos que exerciam a 

mesma atividade profissional, monopolizava a arte ou ofício e, consequentemente, a 

produção. A atividade profissional era transmitida por via familiar e havia uma relação 

hierárquica paternalista entre o “mestre” chefe da empresa, e o aprendiz dependente 

(BOBBIO, 1998, p. 287). 

No Brasil, desde os tempos coloniais, as profissões são normalizadas pelo 

governante, quer seja ele o rei, o imperador ou a república democrática ou a ditatorial 

(PUSCH, 2011, p. 34), todas praticaram o modelo corporativista objetivando o controle 

profissional e com vistas à sua utilidade social e econômica.  

As profissões, hoje, são praticadas livremente, porém regulamentadas por lei, 

demonstrando a permanente tutela do Estado sobre sua prática. Da mesma forma, uma 

organização profissional é teoricamente livre, desde que observados alguns requisitos 

legais consoantes aos objetivos que o Estado impõe, e segundo o que ele denomina ser 

interesse da sociedade e da nação (PUSCH, 2011, p. 7). Historicamente, quem estabeleceu 

o atual sistema de controle das profissões foi o governo Vargas, na década de trinta. Hoje, 

a maioria das profissões de nível médio e superior está regulamentada e existe o poder 

executivo que é responsável por fiscalizar cada uma delas. 

Ao regulamentar uma profissão, o Estado cria imediatamente uma autarquia que a 

fiscalizará. A autarquia é uma forma de controle que intermedia o controle direto do poder 

executivo federal e o autocontrole corporativo. Assim, a autarquia exerce o poder de 

polícia sobre o exercício profissional, mas via legislação profissional, e por delegação do 

Estado. O sistema autárquico é comum hoje no Brasil e sua inspiração vem da Itália do 

período fascista. Conforme a profissão a autarquia denomina-se Ordem ou Conselho 

Regional. A autarquia que regulamenta as profissões de engenharia, arquitetura, 

agronomia, geologia, geografia, meteorologia, e profissões afins, por exemplo, é o CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. O CREA é a autarquia que controla o 

maior número de profissões, chegando este a ser responsável por centenas de títulos 

(PUSCH, 2011, p. 34). 
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Mas há outros Conselhos de Fiscalização das profissões muito reconhecidos como a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Regional de Enfermagem do Rio de 

Janeiro (COREN), Conselho Regional de Serviço Social (CRESS), o Conselho Regional 

de Administração (CRA), o Conselho Regional de Odontologia (CRO), o Conselho 

Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI), entre outros (INÁCIO, 2002). 

Ao oposto desta regulamentação governamental, temos o que se denomina 

autonomia, conceito, que segundo Bobbio (1998, p. 88) quer dizer autogoverno. Tourinho e 

Palha (2014, p. 282) corroboram a conceituação ao explicar que as universidades, pela 

Carta Constitucional, desfrutam da faculdade de se governar por si mesmas; elas têm o 

direito de ter a sua liberdade ou independência moral e intelectual. 

Inácio (2002), então advogado componente da Assessoria Jurídica da ADUSP 

(Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo) no ano de 2002, traz à memória 

a inexigibilidade de inscrição em conselho profissional para exercício de cargo de docente 

em universidade estadual ou federal: “As Instituições de Ensino Superior (IES) não se 

sujeitam à fiscalização das Autárquicas Corporativas, sobe pena de violação ao princípio 

da Autonomia das Universidades, de cunho Constitucional e precisa definição da Lei-

CF88. Art. 207, Lei 5.540/68, art. 3º”. Todavia, Inácio não citou que o artigo 3º da lei 5.540 

de 1968: “As universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos” foi 

revogado e, em seu lugar, pode-se atribuir o parágrafo 1º do artigo 54 da lei 9.394 de 

dezembro de 1996 (LDB), onde se prevê certa autonomia didático-científica (art. 53 

Parágrafo único) e financeira (art. 54, § 1º), mas não disciplinar e administrativa. Ambas as 

autonomias sempre concedidas “dentro dos recursos orçamentários disponíveis”, “em 

conformidade com as normas gerais concernentes” e “de acordo com os recursos alocados 

pelo respectivo Poder mantenedor e se aprovado por ele” [grifo da autora]. 

E no artigo 46 da mesma lei, lê-se que a autorização e o reconhecimento de cursos 

da educação superior, bem como o credenciamento destas instituições, terão prazos 

limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação. 

A CAPES, por ser uma fundação do Ministério da Educação (MEC), ou seja, um 

órgão do governo, e por ser ela que valida com suas notas se um curso de pós-graduação 

pode ou não ser admitido no Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), bem como um 

curso já existente ter seu desempenho aprovado ou não, faz dela um órgão representativo 

dessas instituições e de uma determinada categoria de profissionais – os docentes. 

http://www.cress-es.org.br/
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O problema tem sido que esta representatividade (representar politicamente os 

interesses de determinado grupo) pode não estar a contento do grupo de principal interesse 

no método de avaliação da CAPES – os professores. 

Uma política pública acaba por implicar em uma forma de regulação e está 

associada ao tipo de administração do Estado (MELLO e LUCE, 2011, p. 7). A 

regulamentação inclui o sistema educativo e tem por função trazer equilíbrio, coerência e 

transformação, devendo ser entendida como modo de coordenação desse sistema. 

Compreende não só a produção de regras que orientam o funcionamento de um sistema, 

mas o ajuste de suas finalidades e modalidades em função da diversidade de ações dos 

atores, de interesses e estratégias. O Estado não é a única fonte essencial de regulação do 

sistema público de educação, a regulação envolve outros agentes sociais e educacionais, 

como os professores e os pais (IBID., p. 8). 

Isto mostra que o processo flexível de regulamentação profissional envolve todos 

os campos trabalhistas, mas repercute intensamente no sistema educacional. O paradoxo 

que se observa está na limitada ou quase nula participação das Associações e Conselhos 

das profissões regulamentadas nas respectivas políticas de formação profissional. Apesar 

dos Conselhos Regionais exercerem seu controle sobre todas as profissões também 

seguindo uma lógica capitalista, pelo setor acadêmico não possuir Conselhos que o regem 

com vigor, suas normas são conduzidas burocraticamente pelo Estado, através do MEC e 

seu Conselho Federal de Educação. Frigotto (2009, p. 156) explica que o Estado 

neoliberal, preposto no mercado, se desfaz até mesmo de suas obrigações constitucionais. 

Com funções prescritivas e normativas sobre o sistema escolar, é o MEC e o CFE que 

cuidam do reconhecimento de cursos existentes e autorização de abertura de cursos novos 

das instituições até a definição dos currículos mínimos e outros controles formais que 

sustentam a estrutura corporativa das profissões, das escolas e da própria educação 

universitária.  

Mesmo sob o princípio da autonomia, as pós-graduações têm sido fiscalizadas pela 

CAPES. Por isso cabe chamar esta autonomia de “relativa”. Sobre esta questão, importante 

retornar à lei 9.394/96 no artigo 9º, onde é possível ler:  

Artigo 9º A União incumbir-se-á de: VIII - assegurar processo nacional de 

avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas 

que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino; [...] IX - autorizar, 

reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino 

(BRASIL, 1996). 
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Este artigo auxilia a ratificar que a lei 9.394/96 sobrepujou a Constituição Federal 

de 1988 no que tange à autonomia das universidades. Segundo alguns autores não pode 

existir autonomia relativa, ou há autonomia, ou não há. Sendo assim, Sguissardi (2006, p. 

65) traz o conceito de heteronomia ou ingerência – a universidade não seu autogoverna, 

mas submete-se ao Estado mantenedor que opera cada vez mais sobre a lógica mercantil e 

aos interesses empresariais privados. Segundo o autor, a universidade nunca foi autônoma. 

Felizmente, constata-se hoje uma tendência favorável ao rompimento deste modelo 

fiscalizador e têm ocorrido muitos debates sobre o assunto, pois cresce a preocupação com 

o rebaixamento do nível qualitativo dos cursos superiores (MARTINS, 1990, pp. 28-29). 

Todavia, talvez o dilema maior seja o professor aceitar esta lógica, por ela já estar 

tão internalizada no meio acadêmico. Os motivos a que muitos docentes estão acolhendo o 

produtivismo são historicamente determinados, sob uma velada escolha espontânea. Tem-

se então outro tipo de autonomia, a autonomia consentida. Parece existir uma obediência 

cega a esse sistema neoliberal de pensar e fazer a educação. Nele, professores 

desconsideram colegas que reduziram seu nível de produção e substituem-no por outro 

docente „mais produtivo‟. Este professor não percebe que, enquanto ser humano, também 

pode se cansar ou adoecer. E o mais grave talvez seja o que expôs Sguissardi (2009, p. 55), 

que os jovens que têm se doutorado a partir de 1997, após a implantação do atual Modelo 

CAPES de Avaliação, se adaptam e aderem ao produtivismo acadêmico e à 

competitividade entre pares de forma deliberada e naturalizada. O número de doutores com 

este perfil – professor produtor de resultados e pesquisador de estudos efêmeros – se 

expandiu. Tem interessado a estes novos doutores apenas a posição que ocupam dentro da 

sua área, medida de forma quantitativa. 

 

3.6. Debates sobre Avaliação 

Anjos (2013, p. 65) apresenta, entre outras definições para o termo avaliação, 

conceitos como “calcular ou determinar o valor ou o merecimento”, “reconhecer a 

grandeza”, “apreciar”, “considerar”, “julgar”. Segundo o autor, uma avaliação do trabalho 

não poderia ser confundida com avaliação de desempenho. Esta última estabelece critérios 

e métodos de avaliação que definem como bom, médio ou ruim determinado desempenho. 

A avaliação educativa deve ser uma produção de sentidos onde os sistemas e 

instituições cumpram as finalidades de formação de cidadãos, aprofundando seus valores 

democráticos na vida social (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 193).  
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Como o próprio nome já a define, ela deve ser educativa (IBID., p. 194) ao invés de 

punitiva. Avaliar o trabalho não pode ser uma tarefa burocrática que objetiva apenas a 

eficácia da gestão. A avaliação deve estar relacionada à valorização (ANJOS, 2013, p. 66).  

Schmidt (2011, p. 317) traz em seu texto Avaliação Acadêmica, Ideologia e Poder, 

uma pluralidade de apreciações sobre a avaliação da CAPES. 

Conforme Schmidt (2011, p. 315), “a avaliação do trabalho acadêmico ocupou a 

cena principal” e, sendo assim, é interessante ler certo conjunto de textos que anunciam as 

concepções e práticas universitárias de avaliação. 

Franco (1988, p. A3) opina que nem deveria existir esta avaliação. Segundo a 

autora, a avaliação da CAPES é uma quimera, estéril e deve ser rejeitada de corpo inteiro. 

Um dos entrevistados concorda: “Colocar um número do lado do ser humano e do processo 

educativo... são duas coisas totalmente diferentes, número é número, processo educativo é 

outra coisa” (EMA3, 2015). 

Segundo Patruset al. (2015, p. 13), a retirada da avaliação seria um problema, visto 

que poderia dar lugar a avaliações muito subjetivas e clientelistas – algo muito presente na 

cultura brasileira. 

Corroborando o autor, em sua maioria, o corpo docente parece aceitar que deva sim 

haver uma avaliação: 

Um sistema de avaliação para mim é uma necessidade. Afinal de contas, nós 

temos que ter um mecanismo em que todos são avaliados e todos são, digamos, 

colocados numa faixa de informação comparativa. Então, avaliação é como se 

fosse um mecanismo de diferenciação, tá? E essa avaliação para mim tem, 

portanto, uma função importante de fazer diagnósticos (EFB1, 2015).  
 

Este consenso ocorre até mesmo entre os que afirmam que o modelo atual é 

impróprio. Percebe-se assim que, sobre a avaliação docente: “esta proposta não é novidade 

e é aceita, em tese, por todos” (FLEURY, 1988, p. 3 apud SCHMIDT, 2011, p. 317), além 

de ser uma realidade. O que não quer dizer que ela não deva passar por um processo de 

melhoria e que haja sugestões dos docentes em relação a isso. O que, inclusive, é o intuito 

deste trabalho verificar. Uma professora do curso de Literatura, ao responder o 

questionário, sinalizou: 

Penso que há realmente um produtivismo estimulado por critérios de avaliação. 

Penso que a avaliação deve realmente existir e que dados quantitativos devam 

ser verificados, mas seria interessante rever, como de alguma forma esse 

questionário indica, uma revisão dos pesos conferidos às atividades. A 

valorização da graduação deve se seguir à sua efetiva consideração quando se 

avalia um professor. As horas de aula deveriam ser computadas como produção. 
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Não obstante, há os que acreditam que a CAPES, na verdade, não exerce o papel de 

avaliadora da pós-graduação, mas de reguladora: 

Para mim, o que a CAPES faz não é avaliação. É regulação e controle. E qual é o 

argumento mais importante que eu apresento para demonstrar a hipótese de que 

não se trata de avaliação de fato e sim de regulação? O argumento é que, de 

acordo com os especialistas em avaliação, o José Dias Sobrinho e outros, para 

que a avaliação institucional seja de fato avaliação, ela exige que se dê muita 

importância à autoavaliação. E no modelo CAPES de avaliação (...), a 

autoavaliação é secundarizada, quase inexistente (EVS6, 2015). 
 

Uma professora do curso de História sugeriu o mesmo ao dizer que uma avaliação 

não devia derivar nem de análise de currículo direto, nem unicamente de verificar o 

trabalho exercido (pois isso seria meramente controle da atividade docente). 

Cabe então discutir e analisar a avaliação realizada pela CAPES, se o problema é o 

quantitativismo, esta avaliação deve focar mais métodos quantitativos ou qualitativos? Se 

há ou não privilégios regionais ou entre áreas do saber ou se o problema realmente é o tipo 

de abordagem metodológica (produtivista) aditada pela CAPES e verificar assim se há 

como melhorar o processo. 

 

3.6.1. Métodos de Avaliação:  

Discussão sobre abordagem Quantitativa e Qualitativa 

Numa abordagem quantitativa, a medição deve ser aferida de maneira objetiva, 

precisa. Ao menos se pretende isto. Os resultados são quantificáveis, com o intuito de 

evitar distorções na etapa da análise e diminuir interpretações errôneas dos dados, 

garantindo deste modo uma margem de segurança em relação às inferências obtidas 

(GODOY, 1995, p. 58). A CAPES apregoa que seu método evita distorções ao avaliar 

uniformemente todos os cursos. 

Este modo de abordagem é típico do pensamento positivista. Intuição, interpretação 

e conjecturas são desconsideradas por serem “dados ilegítimos” (VIEIRA e CAMPOS, 

1980, p. 104). Supõe-se nesta visão que o grau de precisão científica que se poderá 

encontrar é semelhante ao que se encontra em laboratórios. A propósito, vale observar que 

alguns grupos de pesquisa na área social se anunciam como laboratórios ou observatórios, 

em evidente deslize verbal. 

 

Diferente da abordagem quantitativa, a qualitativa não busca enumerar e/ou medir 

fatos, destarte, não faz uso de instrumentos estatístico para analisar dados. Os dados são 

descritivos. O fenômeno deve ser compreendido a luz da perspectiva dos participantes 
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envolvidos na situação (GODOY, 1995, p. 58). “As abstrações são construídas a partir dos 

dados, num processo de baixo para cima” (IBID., p. 63). Segundo Sguissardi (2006, p. 61), 

o atual sistema avaliatório foi imposto às universidades de cima para baixo. 

Segundo Godoy (1995, p. 62), “o ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser 

olhados holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas observados como um todo”. 

Não se compreende o comportamento humano se não se compreender a estrutura dentro do 

qual os sujeitos interpretam seus sentimentos, pensamentos e ações (IBID., p. 63). Por isso 

os dados coletados de determinado ambiente ou sobre uma população não podem se dar 

unicamente através de números, eles podem aparecer sob a forma de entrevistas transcritas, 

anotações de campo, fotografias, gravações, documentos, livros, entre outros, muitas das 

vezes impossíveis de serem mensurados, quantificados. 

 

3.6.2 Como superar a primazia do modelo quantitativista? 

Pesquisadores influenciados por Durkheim (1958-1917) – que utilizava métodos 

estatísticos para organizar e analisar dados – ignoravam o método qualitativo.  

Vieira (1980, p. 101) chama a atenção para o fato de que, desde a década de 1980, 

se observa a ênfase no quantitativismo na Administração Pública. O autor diz que a 

tendência das ciências sociais é se guiar pela tradição positivista e empírica, onde o foco 

são os procedimentos experimentais e os dados observáveis podem ser mensurados: 
 

A busca da respeitabilidade conquistada pelas ciências físicas e biológicas tem 

levado a uma ilusória tentativa de fazer as ciências sociais – e a administração – 

tão próximas quanto possível daquelas ciências. A mesma motivação de 

respeitabilidade justificou a defesa da “objetividade” e a preservação, a qualquer 

custo, da neutralidade do pesquisador (IBIDEM). 
 

Conforme o autor (1980, p. 102), a abordagem positivista é inadequada e insensata, 

pois é impossível prever e controlar coisas, fatos ou pessoas. Mudanças ocorrem, ademais, 

nos casos das universidades, por exemplo, cada uma tem sua história, seus problemas 

específicos e seus objetivos. Sobre a diversidade das mesmas, um dos entrevistados dessa 

pesquisa explicou: 

A ciência é uma coisa que não se faz do mesmo jeito em todas as áreas (...), em 

todas as instâncias. E essas diferenças [durante a avaliação docente] não são 

levadas em consideração [pela CAPES]. Tem uma coisa que é muito injusta 

nesse sistema. Que é a diversidade de universidades no Brasil. (...) Você pega, 

por exemplo, uma universidade federal do Acre, universidade federal de 

Rondônia, universidade federal de Roraima, e você aplica à universidade federal 

do Acre, à universidade federal de Roraima, à universidade federal de Rondônia 

os mesmos critérios que você aplica a UFMG, a UFRJ? Não, isso não tem 

cabimento. São instituições de idades distintas, que fazem coisas distintas, em 

regiões totalmente distintas. A universidade federal de Rondônia (...), por 
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exemplo, na fronteira da Bolívia, você tem um problema gravíssimo de fixação 

de pessoas lá. (...) Você não consegue manter professores doutores lá porque ali é 

o canto do Brasil, é o fim do mundo (ECF2, 2015). 
 

Sguissardi (2000, p. 70) corrobora o entrevistado recordando que as próprias 

instituições que abrigam estes cursos são heterogêneas em relação a recursos e ambientes 

econômico-regionais. Como uma docente do curso de Farmácia escreveu no questionário 

utilizado nesta pesquisa, já adiantando algumas inferências obtidas através do instrumento: 

“precisamos entender o momento que cada Instituição atravessa”. 

Sendo assim, o importante seria adequar a avaliação ao tipo de programa: “O 

problema é a adequação. Você tem áreas em que você pode ser muito mais quantitativo. 

Você tem áreas que você pode ser muito mais qualitativo. Você tem áreas em que o 

processo de produção é totalmente diferente” (ECF2, 2015). 

Os defendentes dos métodos qualitativos tentam mostrar que muitos cientistas se 

escondem sob o manto da metodologia-científica e do conhecimento especializado, 

(FRIEDLANDER, 1968 apud CAMPOS, 1981, p. 2). Todavia, muitos autores alegam que 

o qualitativismo é inconsistente, por ser subjetivo. Isso, mais de um dos entrevistados 

também concorda: “Você pode ter uma questão de pontuação. É até muito difícil você 

estabelecer uma avaliação absolutamente qualitativa porque isso pode ser tão subjetivo que 

vai depender da cabeça do avaliador” (ECF2, 2015). 

É cabível que a CAPES queira assegurar certa precisão no processo. Mas sobre isto, 

Nicolaci-da-Costa (2013, p. 61) explica que diferente do que muitos imaginam, há sim 

como se preocupar com a validade e a generalização dos resultados em abordagens 

qualitativas. Alcança-se a credibilidade da validade através, por exemplo, da comparação 

dos resultados obtidos (IBID., p. 62).  

Os docentes deveriam ainda desempenhar o papel de participantes no processo de 

avaliação tanto quanto a CAPES. Pois, se os participantes são tratados como objetivos 

inertes ao longo do processo de pesquisa, se as análises são unilaterais, como é possível 

que depois de realizado o estudo, estes o aceitem ou deem importância ao mesmo 

(CAMPOS, 1981, pp. 1-2)? 

O entrevistado ECF2 (2015) também aborda este assunto: 

A Pedagogia né, a Educação, têm ensinado tanto ao mundo sobre a necessidade e 

a importância da autoavaliação, né. A gente tem aprendido tanto aí sobre a 

importância que a gente devia parar e pensar sobre si mesmo. E avaliar-se. Por 

que os critérios não emanam dos programas? Por que os programas, por áreas, 

não se reúnem e não estabelecem critérios? Qual é o medo que a CAPES tem? 

Que os critérios sejam permissivos? Ou que ela tenha que dar mais bolsas? (...) 
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Por que os programas não podem se sentar [juntos]? Por que os programas de 

Letras não podem se reunir e dizer assim “vamos pensar aqui quais os critérios 

adequados para Letras”. A CAPES presente inclusive, o CNPq presente, os 

coordenadores, professores... 
 

Incluir os docentes no processo de avaliação representa uma das principais 

características da abordagem qualitativa caracteriza-se por incluir o objeto de estudo na 

pesquisa, demonstraria honestidade por parte da CAPES em relação às demandas e valores 

dos participantes. O professor não tem que necessariamente aceitar tais demandas e valores 

que ela impõe. As ações destes órgãos governamentais deveriam ser pautadas por valores 

humanísticos, onde o professor deve ser tratado, em sua totalidade, como um ser humano 

(CAMPOS, 1981, p. 4). 

Há ainda a possibilidade da utilização conjunta da abordagem qualitativa e 

quantitativa, que permite obter mais informações do que se poderia conseguir isoladamente 

(FONSECA, 2002, p. 20). A The Russell Sage Foundation parece saber disto desde 1908, 

quando publicou em três volumes (1908-1909) um estudo sobre as condições urbanas 

nos Estados Unidos, denominado Pittsburgh Survey. A pesquisa foi considerada pioneira 

em sua tentativa de vincular dados qualitativos aos quantitativos, em uma análise de 

problemas de cunho social (GODOY, 1995, p. 59). 

É necessário formar nos estudantes uma atitude baseada em valores, ensinando-os 

que, além de dominar métodos e técnicas, faz-se necessário possuir a humildade de 

reconhecer que há outras formas de se considerar a realidade social – e isto inclui a 

academia – combinando diferentes esforços, pois o interesse científico deve estar assoado 

aos objetivos sociais (VIEIRA e CAMPOS, 1980, pp. 107-108). 

Só poderá haver um real desenvolvimento da pesquisa quando houve fusão entre 

interesses científicos e objetivos sociais. É indispensável que uma pesquisa esteja voltada 

para problemas sociais que reflitam uma real preocupação com a sociedade (VIEIRA e 

CAMPOS, 1980, p. 108). 

O homem não pode compreender a dinâmica das relações sociais através de um 

raciocínio cartesiano (RATNER, 2001, p. 296 apud TOURINHO E PALHA, 2014, p. 275). 

Apesar da discussão quali versus quanti ser válida, na opinião de um entrevistado 

a avaliação da CAPES abarca um problema maior que este: 

Não é o fato só de a CAPES ou qualquer órgão que seja estabelecer uma 

avaliação quantitativa ou uma avaliação qualitativa. Veja, não é a natureza da 

avaliação que incomoda. É o fato de que esta avaliação despreza as 

peculiaridades das áreas, despreza a natureza das ciências, despreza as 

peculiaridades das instituições e é tratada de uma forma única pra todo mundo, 

como se fosse possível fazer isso (ECF2, 2015). 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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3.6.3. Debate sobre o Brasil e suas regiões hegemônicas 

De acordo com a literatura, o modelo que a CAPES adota gera determinadas 

discrepâncias entre regiões do país e área do saber. Esta informação poderá ser confirmada 

mais adiante no capítulo 4. 

 Segundo Oliveira (2009, p. 15), sobretudo na área de Humanas, é praticamente 

impossível serem aprovados artigos pelos consultores e revistas científicas internacionais, 

visto que assuntos nacionais não interessam aos países líderes do capitalismo. Sendo assim, 

limitam-se os critérios de países do primeiro mundo, ditos universais, enquanto sufoca-se a 

produção nacional – produção esta que atenderia melhor ao país ao tentar interpretar a 

própria realidade brasileira. 

De acordo com Sguissardi (2006, p. 61), em certas áreas, desde o início da 

implantação do sistema de pós-graduação, priorizaram-se publicações internacionais, 

deixando para segundo plano a formação de uma base cientifica e tecnológica nacional. Ele 

relembra ainda uma frase de Claudio Mammana (professor do Instituto de Física da 

Universidade de São Paulo) que diz que nossos cientistas discutem problemas estrangeiros 

como profissionais e os nacionais como amadores. Dois entrevistados expuseram suas 

opiniões sobre o assunto: 

Publicar no Qualis A. (...) Essa é a ideia de sonho. Mas o sonho depende das 

condições. Porque você agora está usando o sistema internacional. E o professor 

brasileiro, o pesquisador brasileiro, tem que se inserir agora no contexto 

internacional. (...) Então, essa coisa é muito complicada porque... depende da 

área que você considera, tá? Vamos supor (...) um artigo que é de suma 

importância a uma endemia tropicana evidentemente não está interessando. (...) 

Por que onde é que você vai colocar um artigo que é de profundo interesse com 

as doenças tropicais no Qualis A? Que é uma avaliação, que é pontuação, 

digamos, internacional? Como é que você faz isso? (...) Então, um sério trabalho 

de uma doença tropical é local, mas é sério, é importante para o país, resolver o 

problema de uma coisa que a indústria automecânica não está pensando nem 

interessada. (...) Resolver o problema de saúde de um país tropical não dá lucro. 

(...) Essas perguntas [demandas da CAPES] não podem ser respondidas como se 

tudo fosse homogêneo. Não é. Você tem essas abordagens sociais, 

socioeconômicas, que envolve tudo isso (EFB1, 2015). 

Na área de Educação, nós tratamos de questões como, por exemplo, 

analfabetismo, pobreza, enfim, essas questões que tem a ver com a promoção da 

comunidade. O que interessa isso na Suécia? Quem vai publicar artigo sobre isso 

a não ser como algo exótico, né? É um problema deles? Não é. É um problema 

de terceiro mundo (ELB5, 2015). 

 

Uma professora de Química ao responder o questionário, sinalizou o mesmo: 

“Acho que a CAPES (...), obedecendo sua lógica interna, principalmente no caso das 

ciências exatas, está longe de atender às demandas sociais. Cada vez mais temos uma 

comunidade científica longe dos problemas socioeconômicos”. 
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Conforme Bianchetti e Valle (2014, p. 92), existe outro dilema além da luta por 

publicação internacional: a submissão a um mesmo padrão de avaliação de todas as áreas 

do conhecimento e de todas as regiões do país, independentemente das demandas 

metodológicas e do perfil epistemológico de cada uma delas, apesar da heterogeneidade 

que caracteriza estas áreas e regiões do país. Uma professora de História comentou sobre o 

assunto no questionário aplicado: “A CAPES financia sempre os mesmos nomes, abrindo 

pouco ou nenhum espaço aos novos pesquisadores ou a novas áreas de investigação”. 

 

3.6.4. Enfim... como se dá o modelo CAPES de avaliação? 

Bosi (2007, pp. 1515-1516) descreve como a intensificação do trabalho docente é 

traduzido em números que estruturam as diversas avaliações ditas institucionais. A 

produção docente tem sido mensurada, tipificada e classificada por critérios quantitativos. 

Os programas e cursos de pós-graduação em funcionamento têm sido classificados em 

conceitos de 3 a 7. Os artigos científicos são valorizados de acordo com o periódico que o 

veicula, isto é, caso esteja indexado pelo “Qualis/CAPES” (indexador nacional oficial que 

classifica os periódicos em oito níveis). O próprio docente é “valorizado” se está inserido 

na pós-graduação, pelo número de orientações, artigos e livros publicados e, 

principalmente, pela “bolsa produtividade em pesquisa” que consegue “por méritos 

próprios”. De fato, esse sistema opera uma diferenciação entre os docentes (levando-os à 

competição entre si) de maneira a estimular a formação de uma “elite” definida como tal 

pelo desempenho conseguido nos editais de pesquisa e nas bolsas recebidas, nos artigos 

publicados, enfim, pela pontuação atingida no escore da produtividade acadêmica. “O 

modelo CAPES de avaliação (...) não considera o processo, as aulas, a orientação, e muito 

mais o resultado final” (EVS6, 2015). 

Importante abrir um parêntesis e recordar o fato de que a competitividade se dá em 

face também da crescente competição por publicação em periódicos de alto nível (onde 

não há espaço para os textos de todos os professores) e por financiamento, este sempre 

abaixo da demanda (SGUISSARD, 2009, p. 43). 

É habitual que se nomeie de “produção” a quantidade de artigos que os professores 

escrevem e submetem para avaliação. Segundo Schmidt (2011, p. 318), dizer produtos ou 

produções para designar o que se faz é um potente indicador do espaço exíguo, dentro 

deste sistema de avaliação, de se utilizar outra linguagem que não a da quantificação. 
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Tourinho e Palha (2014, p. 278) também julgam a avaliação da CAPES como 

quantitativa. O tecnicismo do atual modelo de avaliação da CAPES e do MEC é parte de 

uma burocracia. Ademais, o procedimento tem se revelado mais classificatório que 

avaliativo, mais competitivo que cooperativo e, nas Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), tem sido um critério para a distribuição de bolsas por parte da CAPES e 

do CNPq. Outra consideração pertinente é o fato de o modelo não levar em consideração o 

impacto social dos programas, a inserção social e a relevância do Curso não mereceram 

mais do que pífios 10% atribuídos ao fator no conjunto dos valores, sendo ainda medido 

por meio do primado da subjetividade com expressões do tipo “satisfatoriamente”, 

“plenamente”, de “modo regular” (importante ainda reforçar que o motivo de tal valoração 

é por vezes não explicada), ao contrário dos demais fatores, todos mensurados 

quantitativamente. Os autores alegam ainda que a CAPES acaba por interferir na 

autonomia dos Programas, como, por exemplo, decidindo o tempo médio para conclusão 

dos cursos. Por exemplo, segundo Bianchettie Valle (2014, p. 91), os cursos, os 

pesquisadores-docentes e a própria qualidade da produção do conhecimento tem sido 

afetados através de mudanças ocorridas na redução do tempo para conclusão das 

dissertações e teses (de quatro e seis anos para dois e quatro anos, respectivamente). 

O ideário produtivista é indissociável da racionalidade e consequentemente gera a 

“coisificação” do trabalho acadêmico e de seus atores (SCHMIDT, 2011, p. 327). Schmidt 

(IBID., p. 319) reconhece que a ancoragem da avaliação CAPES é hoje quantitativa: “O 

paradigma objetivo e matemático, que serviu e serve ao progresso das ciências e 

tecnologias instrumentais, é o mesmo que sustenta o modelo de avaliação” (IBID., p. 327). 

Ela conclui que a quantificação enseja problemas, pois acarreta um espírito de avaliação 

mais vigilante do que crítico (IBID., p. 319). 

Este modelo produtivista é típico das empresas capitalistas: “É um processo o qual 

eu diria que a pontuação é típica de grandes organizações” (EFB1, 2015). 

Para Sguissardi (2006, p. 68), a CAPES estrutura os cursos, delimita seus tempos 

de duração, uniformiza os programas. O problema é que “se a moldura é única, cedo ou 

tarde haverá um único modelo ou formato de programa. E isto parece estar na contramão 

da diversidade e da própria concepção de universidade, que deriva de universal e não de 

único”. Um dos entrevistados também corrobora o autor: 

O modelo CAPES de avaliação é uniformizante. Não é só homogeneizador. Ele 

está uniformizando todos os programas de pós-graduação. Contrariando o 

espírito e os princípios que orientam o parecer do Conselho Federal de Educação 
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que instituiu a pós-graduação no Brasil em 1965. Neste parecer se diz claramente 

que a pós-graduação deveria ser muito flexível na organização dos programas. 

Os programas não tinham que ser todos iguais. Deveria haver uma criatividade, 

uma flexibilidade na pós-graduação muito maior, indiferentemente do que ocorre 

na graduação que tem currículos mínimos, que tem currículos mais ou menos 

relacionais, enfim. Cada universidade, cada centro de pós-graduação, deveria ter 

certa autonomia para criar seu roteiro próprio. Com o modelo CAPES de 

avaliação, a tendência é se criar um único padrão de programa em que se 

valorizam as mesmas coisas, os mesmos quesitos, de 7 a 8 quesitos - todos são os 

mesmos para todas as áreas. Isso vai produzir necessariamente a uniformização 

dos programas. O programa de ciências, de física, ou de engenharia, ou de 

medicina tem um padrão por onde tem que passar a produção, o processo todo, 

idêntico. Isto eu acho lamentável... que a gente, depois de um processo de 

abertura, agora nos últimos anos, desde 97-98, tenha se criado um modelo que 

vai conduzindo a uniformização da pós-graduação (EVS6, 2015). 

 

Um docente de História ao responder o questionário corrobora o autor dizendo que 

a avaliação hoje homogeneíza o ambiente de construção de conhecimento de modo que 

não favorece a inovação, e completa: “os padrões afirmam um perfil estandartizado, 

homogêneo. A diversidade de propósitos e perfis deveria ser valorizada”. 

Segundo a Schmidt (2011, p. 328), há ainda um problema ético, pois esse sistema 

permite, por exemplo, ao parecerista de uma agência de fomento (que pode ser de qualquer 

área de pesquisa), concluir que a produção de um colega não é adequada ou suficiente para 

obter o auxílio pleiteado, sem que esse parecerista tenha lido sequer uma linha das 

publicações do professor-pesquisador em julgamento. Ele decide isto apenas se baseando 

no quanto e onde ele publicou e comparando com a média da área. 

Kastrup (2010, p. 172) apud Schmidt (2011, p. 329) considera ainda o dilema 

gerado no mundo intelectual por pesquisas sem qualidade. Conforme a autora, revisores e 

pareceristas de periódicos recebem, cada vez mais, um grande número de artigos que 

parecem inacabados, com conclusões pouco amadurecidas e resultados desmembrados em 

mais de um texto (com o objetivo mesmo de que seja mais de um texto, visando aparentar-

se “produtivo”). Recebem também muitos artigos sem relevância e sem qualquer 

contribuição inovadora. “Publica-se por publicar, porque é preciso bater uma meta, porque 

é imperativo, mesmo que não se tenha nada de relevante a dizer”(IBIDEM). 

O produtivismo está intimamente relacionado com o processo avaliatório da 

CAPES como um todo (PATRUS et al., 2015, p. 13). Isto posto, verifica-se dentre tantos 

dilemas, “a necessidade de se rever a lógica do modelo CAPES de avaliação e a pretensa 

objetividade que ele quer garantir, particularmente, no que se refere ao processo de 

avaliação da produção acadêmica” (IBIDEM). “Resta pensar alternativas para o problema 

do produtivismo e sua relação com o modelo de avaliação” (IBID., p. 14). 
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CAPÍTULO 4 

Pesquisa Documental e de Campo 

 

Como já explicitado, o objetivo principal deste trabalho é identificar as percepções 

dos docentes da UFF, avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), sobre o processo e os resultados gerais dessa avaliação. 

Em uma metodologia onde o tratamento de dados será qualitativo, empregou-se, a 

par da observação não-estruturada, principalmente um questionário e a entrevista como 

coleta de informações na pesquisa de campo. 

 

4.1. Análise descritiva da pesquisa 

4.1.1. Pesquisa Documental 

Para analisar parte do processo de avaliação da CAPES, recorreu-se a pesquisa 

documental, utilizando-se de documentos gerados pelo Sistema WebQualis da CAPES 

(qualis.capes.gov.br/) com o intuito de averiguar a estratificação de periódicos citados por 

docentes ao responder a segunda pergunta do questionário, que pretendia verificar se o 

professor sabia informar um periódico de Qualis A (qualquer um – A1 ou A2), um de 

Qualis B1 ou B2 e um de Qualis C da área do curso de pós-graduação no qual trabalha.  

Utilizaram-se ainda relatórios e documentos oficiais da CAPES para a elaboração 

das tabelas a seguir – tabelas 3 a 9 – que versam sobre as discrepâncias de tratamento da 

CAPES para com as regiões do país e áreas do saber.  

A CAPES avalia os critérios infraestrutura, a proposta do programa, análise do 

corpo docente e discente (considera-se teses e dissertações), produção intelectual e 

inserção social. Os resultados da avaliação de cada programa são apresentados em uma 

“Ficha de Avaliação” e ao final é atribuída uma nota geral, na escala de 1 a 7 (CAPES, 

2014c). 

Pesquisou-se no site da CAPES (2014), estes documentos que contém os resultados 

finais das avaliações trienais da CAPES, de todas as áreas e cursos. A Avaliação Trienal é 

realizada seguindo uma sequência histórica de avaliação que a CAPES realiza desde 1998 

e onde se obteve o primeiro resultado em 2001. Em tempo, no ano de 2001 a CAPES não 

gerou um relatório geral com os resultados da avaliação, então a autora conferiu 

informações como curso, área do saber, universidade e conceito CAPES – relativos ao não 

de 2001 – em 1565 fichas de avaliação para se obter os resultados de cada curso no 



 

 

79 

 

referido ano. As tabelas a seguir foram ainda elaboradas por meio dos relatórios finais que 

continham os resultados da avaliação trienal realizada por área dos outros anos: 2004, 

2007, 2010 e 2013, emitidos pela Diretoria de Avaliação – DAV e Coordenação de 

Acompanhamento e Avaliação – CAA da CAPES (2014). 

Para ter acesso a estes documentos, a autora consultou o sítio eletrônico da CAPES. 

Há uma seção (Planilhas comparativas da Avaliação Trienal) onde constam os resultados 

finais das avaliações trienais da CAPES de 2004, 2007 e 2010 em planilhas, bem como a 

última avaliação – que data de 2013 – no mesmo endereço eletrônico, mas em um link a 

parte. Com exceção do ano de 2001, em que não há uma planilha que mostre os resultados 

relativos ao triênio 1998-2000. No caso da avaliação de 2001, foi necessário acessar o sítio 

eletrônico Avaliação Trienal 2001 > Resultados da Avaliação 2001 (Triênio 1998/2000) e 

realizar o download das fichas de avaliação de 1565 cursos para verificar, uma a uma, o 

conceito de cada programa, nomenclatura do curso, da área do saber e universidade antes 

de se criar uma tabela geral das 5 avaliações realizadas até o momento. 

Visando oferecer subsídios para responder a algumas hipóteses desta pesquisa, 

nesta seção será verificado se as poucas universidades, cursos e áreas do saber que 

recebem as notas mais altas, sempre as receberão. Há ainda evidências que estas 

universidades concentram-se no sul e sudeste. Tourinho e Palha (2014, p. 273) ratificam 

que a CAPES favorece os grupos hegemônicos do Sul-Sudeste. E que a mesma tendência 

se manifesta para as grandes áreas do conhecimento (Ciências Exatas, Tecnológicas, 

Humanidades, Ciências da Vida e Multidisciplinares). 

A primeira tabela da seção examina quantos cursos receberam notas 6 e 7 nas 5 

avaliações da CAPES. Importante lembrar que como estes cursos sempre estiveram no 

topo da pirâmide, em todas as avaliações, outros não puderam ascender. A autora não tem 

competência para julgar se tais cursos realmente merecem estas notas mais do que os que 

se mantém nos níveis mais baixos da estratificação. O intuito aqui é apenas o de refletir, 

contudo, que se não há espaço (leia-se financiamento suficiente) para manter todos – estes 

e outros possíveis cursos que nasceram depois e possivelmente também merecer notas 6 e 

7 –, rankings podem não ser a forma ideal de se avaliar se um programa receberá ou não 

verba o governo. A reforma da universidade não considerou uma distribuição equitativa de 

recursos a todos (SGUISSARDI, 2009, p. 182).  

A primeira tabela indica ainda qual área do saber pertence o curso, em quais 

instituições estão localizados estes cursos de notas 6 e 7 e em quais regiões do país. 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/permanencia-no-snpg-avaliacao/planilhas-comparativas
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/AvaliacaoTrienalServlet?ano=2000
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Tabela 3 – Quantitativo de cursos que receberam notas 6 e 7 nas 5 avaliações da CAPES 

Cursos (ME ou DO) do país que receberam notas 6 e 7 em todas as avaliações   

Curso 
Qtidade 

de cursos 
Grande ÁREA Instituições Regiões 

Física 10 
CIÊNCIAS 
EXATAS E DA 
TERRA 

CBPF, UFC, UFMG, 
UFPE, UFRGS, UFRJ, 
UNESP, UNICAMP, 

USP (2)* 

Nordeste (2), Sul e 
Sudeste (7) 

Química 6 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

UFSC, UFSM, UFMG, 
UFRJ, UNIFESP, USP 

Sul (2) e Sudeste 
(4) 

Ciências Biológicas 5 
CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

UFRGS, UNIFESP, 
USP, UFRJ, UFMG 

Sul e Sudeste (4) 

Engenharia 
Mecânica 

4 ENGENHARIAS 
UFSC, UFRJ, 
UNICAMP, PUC RJ 

Sul e Sudeste (3) 

Matemática 4 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

UNB, IMPA, UNICAMP, 
USP 

Centro-Oeste e 
Sudeste (3) 

Engenharia de 
Minas, Metalúrgica 

e de materiais 
4 ENGENHARIAS 

UFRGS, UFMG, UFRJ e 
UFSCAR 

Sul e Sudeste (3) 

Engenharia Elétrica 3 ENGENHARIAS 
UFSC, UFRJ, 
UNICAMP, PUC RJ 

Sul e Sudeste (3) 

Engenharia Civil 3 ENGENHARIAS UFRGS, UFRJ, PUC RJ Sul e Sudeste (2) 

Engenharia 
Química 

3 ENGENHARIAS 
UFSCAR, UNICAMP, 
UFRJ 

Sudeste (3) 

Filosofia 3 C. HUMANAS UFMG, UNICAMP, USP Sudeste (3) 

História 3 C. HUMANAS UFF, UNICAMP, USP Sudeste (3) 

Medicina 3 C. DA SAÚDE USP (3) Sudeste (3) 

Agronomia 2 
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

UFV e USP Sudeste (2) 

Antropologia 2 C. HUMANAS UNB e UFRJ 
Centro-Oeste e 
Sudeste 

Ciência de 
Alimentos 

2 
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

UNICAMP e USP Sudeste (2) 

Direito 2 
C. SOCIAIS 
APLICADAS 

UFPR e USP Sul e Sudeste 

Geociências 2 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

UFRGS e USP Sul e Sudeste 

Geografia 2 C. HUMANAS INPE e UFRJ Sudeste 

Genética 2 
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

UFRGS e UFV Sul e Sudeste 

Imunologia 2 
C. 
BIOLÓGICAS 

USP (2) Sudeste 

Linguística 2 
LINGUÍSTICA, 
LETRAS E 
ARTES 

UNICAMP e USP Sudeste (2) 

Sociologia  2 C. HUMANAS UFRJ e USP Sudeste (2) 

Educação 1 C. HUMANAS PUC-Rio Sudeste 

* Sempre que uma instituição vier acompanhada de um número dentro dos parênteses, indica que esta 
universidade possui dois programas de pós-graduação com esta nomenclatura. 
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Cursos (ME ou DO) do país que receberam notas 6 e 7 em todas as avaliações   

Curso 
Qtidade 

de cursos 
Grande ÁREA Instituições Regiões 

Informática 1 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

PUC-Rio Sudeste 

Engenharia 
Biomédica 

1 ENGENHARIAS UFRJ Sudeste 

Ciência e Tecnol 
de polímeros 

1 ENGENHARIAS UFRJ Sudeste 

Ciências 
Morfológicas 

1 
CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

UFRJ Sudeste 

Engenharia de 
Sistemas 

de Computação 
1 

CIÊNCIAS 
EXATAS E DA 
TERRA 

UFRJ Sudeste 

Bioquímica 1 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
UFMG Sudeste 

Ciência Animal 1 
CIÊNCIAS 
AGRÁRIAS 

UFMG Sudeste 

Demografia 1 
C. SOCIAIS 
APLICADAS 

UFMG Sudeste 

Estudos Literários 1 
LINGUÍSTICA, 
LETRAS E 
ARTES 

UFMG Sudeste 

Música 1 
LINGUÍSTICA, 
LETRAS E 
ARTES 

UFRGS Sul 

Farmacologia 1 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
UFSC Sul 

Geologia 1 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

UNB Centro-Oeste 

Geotecnia 1 ENGENHARIAS UNB Centro-Oeste 

Microbiologia e 
Imunologia 

1 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
UNIFESP Sudeste 

Astronomia 1 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

USP Sudeste 

Engenharia 
Hidráulica 

e Saneamento 
1 ENGENHARIAS USP Sudeste 

Estatística 1 
C. EXATAS E 
DA TERRA 

USP Sudeste 

Fisiologia 1 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
USP Sudeste 

Literatura 1 
LINGUÍSTICA, 
LETRAS E 
ARTES 

USP Sudeste 

Psicobiologia 1 C. HUMANAS USP Sudeste 

Tecnologia Nuclear 1 ENGENHARIAS USP Sudeste 

Fonte: A autora 

Pela tabela 3 pode-se deduzir que Física está entre os cursos de notas 6 e 7 em 

maior quantidade. Nas 5 avaliações da CAPES, 10 cursos de Física receberam notas 6 e 7 e 
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pertencem às universidades CBPF, UFC, UFMG, UFPE, UFRGS, UFRJ, UNESP, 

UNICAMP, USP; 7 delas localizadas no sudeste, uma no sul e duas no nordeste. 

Além do ranking de cursos que receberam notas 6 e 7 nas 5 avaliações da CAPES, 

inferimos da tabela que as áreas de engenharias (10) e ciências exatas (9) são citadas mais 

vezes. A área que menos recebeu notas 6 e 7 foi ciências sociais (2). Em relação às regiões 

do país, nenhum curso da região Norte conseguiu nota 6 ou 7 nas 5 avaliações. Nordeste 

possui 2 cursos que conseguiram (2 cursos de Física). Devido a 4 cursos – Matemática, 

Geologia, Geotecnia e Antropologia – todos da UNB, o centro-oeste foi representado. Sul e 

Sudeste lideram o número de programas com notas 6 e 7 – 8 e 31 cursos respectivamente. 

Como estes dados não são o foco principal do trabalho, não se pesquisou em 

detalhes se cursos com notas inferiores sempre as recebem, desde a avaliação de 2001. 

Tampouco se averiguou os motivos do porquê cada curso recebeu determinada nota. Mais 

uma vez, importante frisar que expor que estes cursos avaliados como 6 e 7 nas cinco 

avaliações da CAPES não quer dizer que realmente não mereciam. O intuito desta parte da 

pesquisa foi apenas corroborar em números o que muitos autores e professores informaram 

– que poucos cursos e algumas poucas universidades que recebem as notas mais altas, 

sempre as receberão. Bem como as áreas “duras” e os grupos hegemônicos sul e sudeste. 

As tabelas a seguir destrincharão um pouco mais estes dados. 

Tabela 4 - Regiões do país que receberam notas 6 e 7 nas 5 

avaliações da CAPES 

Fonte: A autora 

 

Região 
            ANO 

Regiões do país com notas 6 e 7 

2001 2004 2007 2010 2013 

Sul 14 27 32 47 164 

Sudeste 120 167 186 254 578 
Centro-
Oeste 

7 4 6 6 28 

Norte 1 1 2 2 8 
Nordeste 5 8 12 12 46 

  147 207 238 321 824 

Tabela 5 - Regiões do país 

com cursos notas 6 e 7: 

Ranking 

Regiões com 
notas 6 e 7 

Qtidade de 
notas 6 e 7 

Sudeste 1305 

Sul 284 

Nordeste 83 

Centro-
Oeste 

51 

Norte 14 
Fonte: A autora 

Percebe-se na tabela 4 que do ano 2010 para 2013, há um aumento de cursos com 

notas 6 e 7 de mais de 50%. Aumento este já comentado no referencial teórico. A autora 

esclarece que esta tabela 4 contabiliza, por exemplo, “Física” 10 vezes em cada total anual. 

Pois existem 10 cursos de Física que receberam notas 6 ou 7 ao longo das cinco avaliações. 
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Como esses 10 cursos receberam notas 6 ou 7 nas cinco avaliações, no ranking da tabela 4 

contabilizou-se 50 vezes “Física”, pois a tabela 4 indica quantas vezes em 5 anos a nota 6 e 

7 foi concedida a algum programa. Mesmo porque as 5 avaliações não foram homogêneas. 

Elas sofreram modificações ao longo dos anos, criando-se a possibilidade destes cursos, 

por algum critério diferente ao ano anterior, deixar de receber as notas mais altas. 

Na tabela 4 pode-se perceber que a região sudeste recebeu – pelo menos – 4,5 vezes 

mais notas 6 e 7 que a região sul, segunda região do país no ranking que abriga cursos de 

excelência da CAPES. 

Outros rankings a seguir auxiliarão a percepção de determinadas discrepâncias de 

região do país e área do saber. 

Optou-se por exibir na tabela 6, o ranking de universidades que possuem cursos que 

receberam notas 6 e 7 pelo menos 25 vezes ao longo de todas as avaliações. Ressalta-se 

que a 13ª universidade no ranking não está na tabela abaixo, pois em conjunto seus cursos 

receberam nota 6 ou 7 vinte e uma vezes (fora do escopo abrangido) – trata-se da UFF. Das 

12 universidades abaixo que mais possuem cursos com notas 6 e 7, apenas 5 receberam 

essa nota mais de cem vezes considerando as cinco avaliações. Dentre as 12 universidades 

listadas, apenas a UNB está localizada na região centro-oeste e somente a UFPE representa 

o nordeste. A UFRGS encontra-se no sul do país, a PUC possui polos no sul e sudeste e as 

outras nove universidades estão na região sudeste. 

Tabela 6 – Principais universidades do país 

que possuem cursos com notas 6 e 7 após 5 

avaliações realizadas pela CAPES 

Universidades nota 6 e 7 

USP 424 
UFRJ 178 

UNICAMP 157 
UFMG 125 
UFRGS 120 

PUC 87 
UNESP 60 

UNIFESP 58 
UFSC 57 
UFV 49 
UNB 47 
UFPE 28 

Fonte: A autora 

Tabela 7 – Regiões onde estão concentradas 

as universidades que possuem cursos com 

notas 6 e 7 após 5 avaliações da CAPES 

Regiões com 
universidades 

notas 6 e 7 

Qtidade 
de univer-

sidades 

Qtidade 
de notas  

6 e 7 

Sudeste 30 1305 

Sul 12 284 

Nordeste 7 83 

Centro-Oeste 2 51 

Norte 3 14 
Fonte: A autora 
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De um universo de 54 universidades que obtiveram notas 6 e 7 em pelo menos uma 

das avaliações trienais da CAPES, a maior parte concentra-se no sudeste e no sul do país. 

Sendo que a região sudeste concentra mais que o dobro da segunda colocada (região sul – 

vide tabela 7). Percebe-se ainda na tabela 7 que apesar da região centro-oeste ter apenas 

duas universidades que ao longo de 5 avaliações da CAPES abriga cursos que obtiveram 

notas 6 e 7 (UFG e UNB), ambas possuem quase quatro vezes mais cursos com notas 6 ou 

7 do que as três universidades do Norte (UFPA, UFPB e INPA).  

Após verificar-se que as notas 6 e 7 foram concedidas 1737 vezes ao longo das 5 

avaliações da CAPES, dividiu-se os cursos dentro de suas áreas de avaliação e estas dentro 

das áreas de conhecimento (apelidadas de “grandes áreas”).  

A tabela 8 a seguir mostra as 15 áreas do conhecimento que mais receberam notas 6 

e 7 ao longo das cinco avaliações da CAPES, enfatizando as 10 primeiras.  

Tabela 8 - Principais áreas de avaliação que 

possuem cursos com notas 6 e 7 nas 

avaliações realizadas pela CAPES 

Fonte: A autora 

Áreas notas6 e 7 
Qtidade de 
notas 6 e 7 

Ciências Biológicas II 92 
Ciências Agrárias 89 

Medicina II 71 
Ciências Biológicas I 69 
Astronomia/Física 68 

Engenharias II 68 
Medicina I 58 
Química 57 

Geociências 51 
Letras/Linguísticas 50 

Engenharias IV 49 
Engenharias III 45 

Matemática/Probabilidade 
e Estatística 

42 

Ciências Biológicas III 41 
Engenharias I 41 

Tabela 9 – Quantitativo de cursos com notas 

6 e 7 por área do conhecimento 

(divisão considerada pela CAPES) 

GRANDES ÁREAS 
- Notas 6 e 7 - 

Qtidade de 
notas 6 e 7 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 286 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 270 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 268 

CIÊNCIAS HUMANAS 232 

ENGENHARIAS 231 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 190 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 141 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 76 

MULTIDISCIPLINAR 43 
Fonte: A autora 

 

Observa-se que entre as 15 áreas não há nenhum curso de Humanas e sequer da 

área de Ciências Sociais. Em tempo, Letras, Literatura e afins já foram cursos da área das 

Ciências Humanas (e neste trabalho foi contabilizado como tal), mas há um tempo a 



 

 

85 

 

CAPES criou um novo espectro na tabela de áreas do conhecimento – a “grande” área 

Linguística, Letras e Artes. Na tabela 9, verifica-se que a área das ciências exatas e da 

terra, nas 5 avaliações já realizadas pela CAPES, recebeu o maior quantitativo de notas 6 e 

7 (considerando que há cursos que receberam estas notas nas 5 avaliações).  

Depreende-se destas tabelas que a região sudeste é a que recebeu mais vezes notas 

6 e 7, considerando as cinco avaliações da CAPES realizadas até o momento. Sendo a USP 

a universidade que possui mais cursos de pós-graduação com notas 6 e 7. Dentre as áreas 

do saber, as ciências “duras” e da saúde receberam notas 6 e 7 um número maior de vezes 

em relação às ciências humanas e sociais, principalmente em relação a esta última. Dias 

Sobrinho (2003, p. 43) esclarece que se a avaliação da CAPES fosse formativa, ao invés de 

punitiva e estivesse desvinculada de financiamento e outros mecanismos de premiação/ 

punição, não haveria hierarquizações (rankings) entre instituições.  

 

4.1.2. Observação 

A observação do ambiente e do comportamento dos docentes diante dos 

procedimentos de avaliação da CAPES foi realizada antes e durante a pesquisa e até depois 

da coleta de dados.  

De forma simples e assistemática, a autora, ao aplicar o questionário pessoalmente 

a alguns docentes, observou seus comportamentos diante das questões apresentadas e as 

opiniões que emitiam sobre a CAPES, inclusive tomando nota de algumas – como no caso 

de professores que demonstraram dúvidas em relação ao nome do curso em que atuam. 

Observando de maneira mais participativa, a estudante, por ter contato direto com a 

população pesquisada sofreu influência do ritmo de trabalho produtivo que a CAPES 

impõe e pode por vezes contribuir com relatos a esta pesquisa.  

Além disto, o trabalho diário na Universidade, convivendo com alunos, professores 

da pós-graduação e outros que não, a pesquisadora pode ouvir e ver comentários e 

comportamentos que contribuíram para sua informação e conhecimento pela via da 

observação direta. 

 

4.1.3 Entrevistas 

Como já explicado na metodologia (p.18), a entrevista serviu de suporte ao 

questionário e a este trabalho como um todo (trechos transcritos da entrevista deram 

embasamento aos resultados do questionário, mas também à pesquisa bibliográfica ao 
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longo do trabalho). A entrevista foi composta de dez perguntas previamente estabelecidas, 

mas de caráter dinâmico, permitindo que outras fossem inseridas ao longo da conversa, 

bem como sua ordenação fosse alterada, caso necessário. Teve por base o tema principal – 

avaliação docente realizada pela CAPES – todavia, uma pergunta versou sobre a graduação 

e a última sobre autonomia universitária.  

Foram feitas perguntas a docentes de diferentes cursos de pós-graduação de 

instituições públicas e diferentes áreas para se obter uma amostra considerável e com o 

objetivo de se elaborar uma análise qualitativo-descritiva consistente sobre o tema. A 

entrevista envolveu professores das seguintes universidades (apresentadas por ordem 

alfabética) e cursos: 

 UFF – Niterói/RJ: Programa de Pós-Graduação em História. 

 UFRJ – Programa de Pós-Graduação em Física. 

 UFSC – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 UFSCar – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 UNESP – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

 UNIFAL – Programa de Pós-Graduação em Educação. 

A maior parte destes docentes atua na área de Educação e são docentes que 

discutem e estudam formação de professores, educação superior, trabalho docente, ensino e 

produtivismo no Brasil. Dentre estes professores, três deles já são aposentados, mas 

professores eméritos ainda atuantes em grupos de pesquisa e como orientadores nos 

programas supracitados. Inclusive um dos professores eméritos convidado a participar 

retornou ao Brasil na década de 1970 para implantar um Curso de Pós-Graduação na 

universidade pública brasileira onde atuou. Sua participação nesta pesquisa foi de suma 

importância, pois como ele mesmo disse: “Eu conheço, digamos, a história dessa 

avaliação” (EFB1, 2015).  

Outro foi ainda vice-presidente da ANPED (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação), membro da comissão de avaliação da CAPES por 

dois anos e é atualmente pesquisador do CNPq (bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, 

nível 1B), podendo, portanto, responder a pergunta “O senhor entende como é realizada a 

avaliação de programas de pós-graduação pela CAPES?” de modo positivo: 

“Posso responder afirmativamente porque eu fui membro da comissão de 

avaliação da CAPES por dois anos (...) [Posso] Usar a expressão do poeta Martí, 

o cubano, eu estive nas entranhas do monstro e eu sei como ele funciona (...). Eu 

entendo como é feito, eu entendo também os resultados que isso provoca, os 
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efeitos que provoca sobre os programas, sobre os professores, e tenho, na medida 

do possível, me posicionado em relação ao atentado que é falar da avaliação de 

CAPES nesse contexto de produtivismo” (ELB5, 2015). 

 

Foi relevante ainda a participação de um professor membro de diversos conselhos 

editorais de periódicos científicos, consultor de editoras, participante de Conselhos 

Técnico-Científicos de órgãos governamentais e representante na área de Educação junto 

ao MEC e que já escreveu livros para a educação básica, solicitados pelo MEC. Este 

mesmo docente atua ainda como professor convidado do programa de Mestrado em Letras 

da Universidade Federal de Rondônia e pode oferecer contribuições acerca da realidade da 

universidade pública na região norte. Igualmente marcante foi a colaboração de um 

professor que desempenha um papel notório na inter-relação entre o PPGE em que atua e a 

CAPES, além de ter organizado recentemente um estudo o qual apresentou ao CNE, sobre a 

política de expansão da educação superior no Brasil e seu processo de mercantilização. 

Por fim, foi valorosa a cooperação de um coordenador de programa de mestrado que 

leu este trabalho e teceu suas considerações. Como no caso das entrevistas, trechos de suas 

considerações a respeito deste trabalho também serão transcritos com sua permissão. 

Todos foram convidados a participar também por já terem atuado como 

coordenadores ou vice-coordenadores de programas de pós-graduação, podendo ainda 

opinar sobre o assunto pelo ponto de vista da coordenação. Com exceção de um, mas que 

foi ainda especialmente convidado a participar, pois é um docente que solicitou o 

descredenciamento do programa de pós-graduação exatamente pelo modelo como a 

universidade hoje opera, mesmo o programa dele sendo de excelência segundo a CAPES: 

“Nós estamos falando de pós-graduação de excelência, que tem nota 7 da CAPES” 

(EMA3, 2015).  

A entrevistadora anotou possíveis dúvidas e determinados assuntos ao qual quis 

retornar mais detalhadamente no final da entrevista de modo a não interferir na opinião do 

entrevistado durante a entrevista, evitando torná-la tendenciosa. 

Os trechos transcritos estão identificados por siglas de três letras (a primeira letra 

refere-se ao E de “entrevista” ou D de “depoimento” junto a outras duas letras 

representando a identificação do entrevistado) e um número (ordem da entrevista). 

 

4.1.4. Questionários 

 Obtiveram-se questionários respondidos, tomando como base a população de 

docentes de 22 cursos da UFF. A pesquisa foi realizada apenas nos cursos de pós-
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graduação stricto sensu da cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. A análise feita neste 

trabalho considerou os anos de 2014 até julho de 2015, sendo o questionário respondido 

entre os meses de novembro de 2014 a julho do corrente ano. Na coleta de dados foram 

utilizados dados primários: observação de campo e coleta de informações através de 

pesquisa tipo survey, ou seja, “uma estatística descritiva sobre características, ações ou 

opiniões de determinado grupo de pessoas representando uma população alvo, por meio de 

um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário” (TANUR; PINSONNEAULT 

& KRAEMER, 1993 apud FREITAS et al., 2000, p.105). Esta pesquisa foi realizada de 

forma aleatória: não se levou em consideração gênero ou idade dos docentes e tampouco 

quanto tempo exercem a docência, mesmo que estas perguntas estivessem no questionário 

no item “Informações Pessoais”. Ao se escolher um programa para participar da pesquisa, 

não se analisou previamente características dos mesmos como a qual área do saber 

pertenciam ou o conceito CAPES do curso; a escolha dos cursos, do mesmo modo, se deu 

aleatoriamente. Em certos casos, conforme os coordenadores permitiam a aplicação do 

questionário, a mesma era realizada.  

A divisão de respostas do questionário por áreas de conhecimento neste trabalho 

difere um pouco da divisão da CAPES. Contabilizaram-se as respostas das ciências 

naturais com ciências exatas e da terra e engenharias, pois as ciências naturais podem 

abrigar a biologia e alguns cursos das Ciências da Terra. As Ciências Sociais e Humanas 

tiveram suas respostas agregadas, pois fazem oposição às ciências “duras”. Computaram-se 

ainda as respostas da área de Letras com Humanas e Sociais, já que aquela esteve um dia 

inserida no âmbito dessa última, até mesmo na segmentação da CAPES. 

Ressalva-se que foi aplicado um questionário aos discentes do curso de 

Administração de Niterói/RJ. Convém lembrar que o foco deste trabalho são os docentes. 

Apesar disso, como a literatura e alguns docentes indicaram que está ocorrendo uma 

supervalorização da pós-graduação e que a graduação tem sido desqualificada, decidiu-se 

conversar com alguns alunos e compreender melhor o que tem ocorrido, bem com verificar 

a veracidade da informação. 38% dos alunos (123 estudantes) participaram da pesquisa. 

 

4.2. Aplicação do Questionário 

4.2.1. Cálculo da Amostra 

A UFF possuía no início desta pesquisa 32 unidades divididas em Escolas, 

Faculdades e Institutos os quais oferecem um total de 114 cursos stricto sensu divididos 
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entre mestrados acadêmico (58) e profissional (16) e doutorado (40).  

Este ano, com a abertura da pós-graduação em Turismo, a UFF conta com 115 

cursos de pós-graduação (mestrado acadêmico) stricto sensu
10

. 

Para este trabalho foram considerados os cursos stricto sensu de mestrado 

acadêmico e doutorado, pois possuem uma maior demanda de exigências a cumprir perante 

a CAPES. Sendo assim, do universo de 98 cursos, a amostra consistiu em 40 programas 

avaliados (21 mestrados e 19 doutorados), ou 30% dos cursos stricto sensu da UFF.  

Os 40 programas pesquisados, totalizam 515 docentes (os oito docentes que atuam 

ao mesmo tempo em mais de um programa foram contabilizados apenas uma vez), entre 

docentes permanentes e colaboradores. Utilizando a fórmula estatística da estimativa de 

uma proporção – para determinação do tamanho da amostra para uma população finita 

(515 pessoas) e adotando-se uma confiabilidade 95% com um erro de 5%, obteve-se o 

número ideal de respondentes que esta pesquisa deveria ter. 

  Fórmula da estimativa de uma amostra: 

 

Onde: 

n = O tamanho da amostra que queremos calcular 

N = Tamanho do universo (515) 

Z = É o desvio do valor médio aceito para alcançar o nível de confiança desejado. Em 

função do nível de confiança que se buscou (95%), foi utilizado um valor determinado pela 

forma da distribuição de Gauss: Nível de confiança 95%  Z = 1,96 

e = É a margem de erro máximo que se admite (5%) 

p = É a proporção que espera-se encontrar. A razão pela qual esta proporção p aparece na 

fórmula é que quando uma população é muito uniforme, a convergência para uma 

população normal é mais precisa, permitindo reduzir o tamanho da amostra. Se já há um 

valor estimado, pode-se usar este valor como p e o tamanho da amostra se reduziria. No 

entanto, como não se tem conhecimento ou conjecturas deste valor, a opção mais prudente 

é utilizar o pior cenário: a população se distribui em partes iguais entre sobre determinado 

assunto, logo p = 50%. Como regra geral, utiliza-se ainda p = 50% quando não se tem 

nenhuma informação sobre o valor que se espera encontrar.  

  

                                                 
10

 A listagem completa pode ser verificada em Cursos Stricto Sensu Oferecidos pela Universidade Federal 

Fluminense, sistema CandidaturaPós. Disponível em sistemas.uff.br/sispos/candidatura/cursos?tipo_curso=2. 

Acessado no período de novembro de 2014 a julho de 2015. 
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- Cálculo: 

n = 515*3,8416*0,5*0,5 .=. 494,606 .=. 220 

 
514*0,0025+3,8416*0,5*0,5 

 
2,2454 

   

Com o cálculo, obteve-se um tamanho de amostra de 220 pessoas. Mas, segundo 

Arkin e Colton (1963), o tamanho ideal da amostra a ser estudada tendo uma margem de 

erro desejada de 5%, com um coeficiente de confiança de 95% seria de 222 participantes: 

Figura 1 - Tamanho ideal de amostra segundo Arkin e Colton 

 
Fonte: H.Arkin e R Colton. Tables for Statisticians, 1995, p. 21. 

Calculadoras de amostras online (SANTOS, S/D) apontam um tamanho de amostra 

recomendado de 221 – a média entre os dois valores descritos acima. Sendo assim, para 

um universo de 515 docentes, optou-se por distribuir 221 questionários. 

 

4.2.2. Características da amostra 

A seguir encontram-se informações gerais de 22 unidades – Escolas, Faculdades e 

Institutos – visitadas. 

Faz-se relevante informar que o somatório total de número de professores 

respondentes foi de 228, pouco mais do que o recomendado como número ideal da 

amostra, todavia, quando necessário, excluiu-se do cálculo 8 docentes participantes da 

pesquisa que atuam em dois programas concomitantemente. Para melhor elucidação: 

- Um docente atua ao mesmo tempo nos cursos História e Política Social; 

- Um docente atua ao mesmo tempo nos cursos Comunicação e Política Social; 

- Um docente atua ao mesmo tempo nos cursos Biologia Marinha e Química; 

- Um docente atua ao mesmo tempo nos cursos Patologia e Ciências Médicas; 

- Um docente atua ao mesmo tempo nos cursos Odontologia e Ciências Médicas; 

- Um docente pertence ao mesmo tempo aos cursos de Economia e Engenharia de 

Produção; 

- Dois docentes pertencem ao mesmo tempo aos cursos de Sistema de Gestão 

Sustentáveis e Engenharia de Produção. 
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No decorrer da pesquisa, esses professores foram computados duas vezes ao se 

considerar informações sobre os cursos isoladamente. Pois se entende que ajudam a 

compor parte do pensamento do curso ao qual pertencem. Ao se mostrarem resultados da 

pesquisa considerando toda uma área do saber ou os 22 cursos pesquisados como um todo, 

as respostas destes professores foram contabilizadas apenas uma vez no total (com exceção 

do questionário do docente que atua ao mesmo tempo nos cursos de Economia e 

Engenharia de Produção: este foi contado duas vezes ao se mostrar resultados da pesquisa 

considerando as duas áreas do saber distintas em que ele atua – Ciências Humanas e 

Sociais e Ciências Exatas e Tecnológicas; mas suas respostas foram contabilizadas uma 

única vez nas tabelas que exibem resultados relativos aos 22 cursos pesquisados como um 

todo). 

Algumas outras informações relevantes quanto ao quantitativo de professores 

respondentes: 

 De extrema importância relatar que a secretaria de nenhum curso soube informar 

com precisão a quantidade de docentes credenciados no programa. A autora deste trabalho 

teve acesso à lista de docentes de cada curso no site de cada programa de pós-graduação e 

considerou o número de docentes ali apresentado. Em relação período inicial de envio de 

questionários aos cursos (novembro de 2014), no mês de julho do corrente ano foram 

percebidas algumas alterações na listagem de docentes nos sites dos seguintes programas: 

Comunicação, Ciências Médicas, Engenharia de Produção, História, Letras, Matemática e 

Veterinária. Mas salienta-se que isto não significa que não houve alterações no quadro 

docente dos outros programas. Pois muitos secretários confessaram que o site não está com 

as informações atualizadas e isto inclui a lista de professores. 

 Foi considerada a opinião de docentes colaboradores convidando-os também a 

responder ao questionário, pois se compreende que mesmo que por vezes estes sejam 

externos à UFF, pertencentes a outra universidade pública brasileira, estes docentes 

também sofrem impactos da avaliação da CAPES. Deste modo, estes professores trazem 

consigo suas percepções sobre a avaliação docente realizada por este órgão e auxiliam 

assim a constituir parte do pensamento do curso no qual estão atuando.  

 Apenas o curso de Economia não teve acrescido aos seus 23 docentes 

permanentes os 4 professores colaboradores que hoje compõem o programa. 

Primeiramente porque seus nomes não estavam divulgados no site do programa no início 

da pesquisa. Segundo por serem estrangeiros e não sofrerem o impacto da CAPES. Sobre 
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esta questão, um deles se pronunciou da seguinte maneira: “I was in Rio de Janeiro for two 

months sponsored by CAPES and by my university in Colombia. During this short period, I 

was only carried out an applied research and I also teach a 10-hours intensive course. As 

a result, I regret to say you that I cannot answer most of your questions. Good luck with 

your research”. 

 Alguns professores informaram pertencer a programas de mestrado profissional 

também. Como exemplo, há uma professora do Programa de Pós Graduação em 

Administração que pertence ao Mestrado Profissional de Sistemas de Gestão. Estas 

informações foram desconsideradas, visto que este trabalho focou apenas em cursos de 

mestrado acadêmico e doutorado. 

 

Em relação ao Conceito CAPES, como já explicado anteriormente, os cursos de 

pós-graduação são avaliados com conceitos que variam de 3 a 7 e que leva em 

consideração a produção científica do corpo docente e discente, a estrutura curricular do 

curso, a infraestrutura de pesquisa da instituição, dentre outros fatores. Nos parâmetros da 

CAPES, a nota mínima 3 é atribuída a cursos novos no momento de sua implantação e em 

instituições ainda sem muita tradição em pós-graduação. A nota 5 é atribuída a cursos de 

excelência em nível nacional e as notas 6 e 7 correspondem a cursos de qualidade 

internacional. O único programa da UFF com nota 7 é o curso de História. 

Sobre a coluna “área” na tabela, diz respeito à classificação das Áreas do 

Conhecimento, separadas, conforme a CAPES (2014f) “em virtude da afinidade de seus 

objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais”. Esta pesquisa dividiu os cursos em 

três grandes áreas: Ciências Humanas e Sociais (10), Ciências Exatas e Tecnológicas (6) e 

Ciências da Saúde (6). O curso Biologia Marinha e Ambientes Costeiros pertence a 

Ciências Biológicas, todavia, conforme a UFF (2015), o curso possui por clientela 

estudiosos das Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra. Sendo assim, na tabulação 

de dados, incluiu-se o curso Biologia Marinha na área de Ciências Exatas e Tecnológicas. 
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Tabela 10 – Informações sobre os cursos participantes da pesquisa 

Informações Gerais de Cursos Stricto Sensu UFF 

Escola / Faculdade/ 
Instituto  

Curso Nível Área 
Conceito 

CAPES 
Nº de 

professores1 

Faculdade de 
Administração e 
Ciências Contábeis 

Administração Mestrado 
Ciências Humanas 

e Sociais 
3 14 

Escola de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Arquitetura e 
Urbanismo 

Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

4 24 

Instituto de Arte e 
Comunicação Social 

Comunicação 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

5 20 

Faculdade de 
Direito 

Direito Constitucional Mestrado 
Ciências Humanas 

e Sociais 
3 15 

Faculdade de 
Economia 

Economia 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

5 23 

Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia 

Filosofia Mestrado 
Ciências Humanas 

e Sociais 
3 15 

Instituto de Ciências 
Humanas e Filosofia 

História 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

7 63 

Instituto de Letras 
Linguagem 
e Literatura 

Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

5 35 

Instituto de 
Psicologia 

Psicologia 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

4 19 

Escola de Serviço 
Social 

Política Social 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Humanas 
e Sociais 

4 15 

Instituto de Biologia 
Biologia Marinha e 
Ambientes Costeiros 

Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Biológicas 4 23 

Escola de 
Engenharia 

Engenharia Civil 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

3 16 
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Informações Gerais de Cursos Stricto Sensu UFF 

Escola / Faculdade/ 
Instituto  

Curso Nível Área 
Conceito 

CAPES 
Nº de 

professores1 

Escola de 
Engenharia 

Engenharia de 
Produção 

Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

4 20 

Instituto de 
Matemática 

Matemática 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

4 24 

Instituto de Química Química 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

5 40 

Escola de 
Engenharia 
(LATEC) 

Sistema de Gestão 
Sustentáveis 
(LATEC) 

Doutorado 
Ciências Exatas e 

Tecnológicas, Eixo: 
Ciências Agrárias 

4 22 

Faculdade de 
Farmácia 

Ciências Aplicadas a 
Produtos para Saúde 

Mestrado e 
Doutorado 

Ciências da Saúde 4 25 

Escola de 
Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa 

Ciências do Cuidado 
em Saúde  

Mestrado 

Doutorado 
Ciências da Saúde 

3 
21 

4 

Faculdade de 
Medicina 

Ciências Médicas 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências da Saúde 4 24 

Faculdade de 
Veterinária 

Medicina Veterinária 
(Clínica e 
Reprodução Animal) 

Mestrado e 
Doutorado 

Ciências da Saúde 4 14 

Faculdade de 
Odontologia 

Odontologia 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências da Saúde 4 33 

Faculdade de 
Medicina 

Patologia 
Mestrado e 
Doutorado 

Ciências da Saúde 4 18 

Fonte: A autora 

 

1 
A autora deste trabalho teve acesso à lista de docentes de cada curso no site de cada programa de pós-graduação e considerou o número de docentes ali apresentado no início 

da pesquisa (novembro de 2014).
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4.3. Descrição dos resultados 
O questionário aplicado tomou como grupo analisado 228 docentes de vinte 

unidades acadêmicas que possuem pós-graduação na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), escolhidas aleatoriamente. Estas unidades mantêm no total 98 cursos de pós-

graduação. A amostra desta pesquisa é composta de 40 destes cursos (21 mestrados 

acadêmicos e 19 doutorados), ou seja, 30% dos cursos stricto sensu da UFF.  

O objetivo do método era obter perspectivas comuns dentro do ambiente 

investigado, sobre a temática Método de Avaliação da CAPES.  

O questionário foi dividido em duas partes: Informações pessoais e Conhecimento 

sobre o processo de avaliação docente realizado pela CAPES (vide Questionário - Anexo I). 

 

4.3.1. Informações pessoais 

 Este item perguntava o gênero do respondente, seu tempo de universidade e seu 

tempo como professor em pós-graduação STRICTO SENSU. Todavia, estas informações 

não foram decisivas nesta pesquisa. Serviram, entretanto, para desfazer dúvidas, confirmar 

fontes e posteriormente permitir eventuais desdobramentos da pesquisa 

  O último item dessa seção solicitava que o professor informasse o nome do curso 

em que atuava e o nome do programa. No item curso, a pessoa deve se referir a pertencer a 

um curso de mestrado ou doutorado em determinada área. Em programa, ela deveria 

informar o nome do programa de pós-graduação ao qual pertence. Alguns professores não 

tinham conhecimento dessa diferença. Tampouco que cada curso pode assim abrigar mais 

de um programa de pós-graduação.  

 Percebeu-se ainda, utilizando o método da observação, principalmente nos casos 

em que o questionário foi aplicado pessoalmente, que alguns professores demonstram 

dúvidas em relação ao nome do curso em que atuam e que há até mesmo docentes que não 

sabem o nome do programa no qual atuam – como três docentes do curso de Matemática, 

por exemplo, que questionaram a nomenclatura à coordenadora. 

 

4.3.2.a - Conhecimento sobre o processo de avaliação docente realizado pela 

CAPES 

A primeira questão colocada indaga se o docente considera a avaliação da CAPES 

adequada por cobrir o trabalho de pesquisa, aspecto fundamental da pós stricto sensu ou 

inadequada por não cobrir todo o trabalho docente, que inclui além da pesquisa, as aulas, 

as bancas, as atividades administrativas e os projetos de extensão. 
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Em todos os casos, nas três áreas do conhecimento avaliadas – e logo, na UFF 

como um todo –, os professores consideram a avaliação docente realizada pela CAPES 

inadequada. Relevante retratar aqui uma das respostas recebidas por um professor da 

Psicologia: Inadequada, pois: 

1) Estabelece uma lógica competitiva entre os programas, por meio da criação de 

um sistema de recompensas graduadas, extraindo um máximo de trabalho com poucos 

recursos. 

2) Especialmente através da Plataforma Sucupira, penaliza os docentes exigindo 

que cada detalhe de sua produção seja maximamente descrito, sobrecarregando os próprios 

docentes e especialmente os coordenadores. 

 

Tabela 11 – Resultado da questão 1 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta  
               ÁREA 

1 - Considera a avaliação da Capes 

Adequada Inadequada Outros 

Humanas e 
Sociais 

28 72 15 

% 24,3 62,6 13,0 

Exatas e 
Naturais 

24 32 3 

% 40,7 54,2 5,1 

Saúde 16 36 3 

% 29,1 65,5 5,5 

UFF 67 140 21 

% 29,39 61,40 9,2 
Fonte: A autora 

  

Um dos entrevistados corrobora os professores da UFF: 

Do meu ponto de vista, não é muito adequado isso. Por quê? (...) Esta 

preocupação com a inserção internacional tem feito com que os programas que 

estão em condições de obter esta nota tendem a desleixar, a não terem o mesmo 

rigor com outros quesitos de avaliação, que no geral são mais levados a sério por 

aqueles programas que ganham nota 5. Na média, programas com nota 5 têm 

tido notas melhores no conjunto dos quesitos dos que os notas 6 e 7; que apenas 

se destacam ou se destacam por terem inserção internacional e não 

necessariamente por serem melhores do que os nota 5 (EVS6, 2015).  

 

Existe uma clara objeção ao procedimento que hoje é dominante, qual seja o de 

considerar produção, a publicação em revistas indexadas, preferencialmente constantes do 

Webqualis, com classificação A e B1. As diversas atividades realizadas pelos docentes, já 

listadas em outras passagens, vale dizer, crescentes a cada ano, ao não serem consideradas 

para pontuação fazem com que quase 2/3 dos informantes considerem inadequada a 
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avaliação da CAPES. 

Uma professora de Linguagem relatou no questionário: “o trabalho que desenvolvo 

no Laboratório que coordeno integra, EM TODAS AS SUAS ATIVIDADES, alunos de 

graduação, pós-graduação e pós-doutorado. Esse tipo de trabalho, fundamental em ciências 

humanas e sociais, é simplesmente ignorado pelas agências financiadoras”. 

A segunda pergunta pretendia verificar se o docente sabia informar um periódico de 

Qualis A (qualquer um – A1 ou A2), um de Qualis B1 ou B2 e um de Qualis C da área do 

curso de pós-graduação no qual trabalha. O resultado se encontra a seguir: 

Tabela 12 – Resultado da questão 2 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta 
2 - Informar um periódico de Qualis 

(%): 

               Área A B1 ou B2 C 

Humanas e 
Sociais  

74,2 52,4 10,9 

Exatas e 
Naturais  

81,1 76,8 20,3 

Saúde  96,8 89,6 12,3 

UFF  84,0 72,9 14,5 
Fonte: A autora 

 

Este resultado mostra o quanto os docentes de todas as áreas se preocupam em 

saber quais revistas possuem as estratificações mais altas (A1 ao B2). Dando pouquíssima 

importância a revistas classificadas como C. Ao realizarmos esta mesma pergunta do 

questionário aos entrevistados, uma afirmou: “Honestamente, eu me lembro mais as de 

A1” (EMS4, 2015). E continuou pouco depois: “Olha, eu nem conheço revista de Qualis C. 

Eu não publico em revista de Qualis C. Olha, assim, no máximo eu publico em B2, sabe? 

Publico em A1, A2 e B2. Eu não perco tempo com revista C”. 

Durante a entrevista, outra pergunta sobre Qualis foi ainda realizada – se a pessoa 

possuía publicação em Qualis A e como se sentia. A mesma entrevistada reforçou a 

importância da estratificação A para ela: 

Eu gosto que meus trabalhos saiam em revistas boas. (...) Eu só trabalho com 

Qualis A. E assim, A1 e A2. Mais A1, né? Eu tenho artigos nas melhores revistas 

do país da minha área. (...) Talvez seja o nível da minha carreira. (...) Eu sempre 

digo para meus alunos: “Se vai fazer, vamos fazer de acordo para termos uma 

publicação alta, não quero ter publicação baixa”. (...) Só para eu complementar, 

Carla, também o que não significa, por exemplo, que revistas que tenha outras 

qualisficações mais baixas, não tenha boas coisas, você entendeu? É possível 

(EMS4, 2015). 
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Importante salientar que os entrevistados explicaram que, por serem bolsistas, 

devem se concentrar nas revistas A: “como eu aplico projetos para CNPq, Fapesp, é 

importante. Eu não posso ficar na revista com qualis baixo. Os meus pareceristas vão já 

colocar obstáculos desde aí para mim” (EMS4, 2015). “Eu tenho que me preocupar com 

isso. (...) No meu caso, como pesquisador do CNPq, se eu não tiver artigo em A1, A2, ou 

livros e editoras, eu não tenho a bolsa renovada. Então é como se você entrasse numa 

espécie de caminho sem volta...” (ELB5, 2015). 

Houve quem deixasse a questão em branco por não saber informar. Entre eles, uma 

professora de História que declarou “NÃO ME INTERESSA. Publico onde considero 

relevante para o meu trabalho de pesquisa, para a socialização e para a divulgação”. 

A terceira pergunta questionava ao docente o que lhe parecia mais importante: 

atividades na pós-graduação ou atividades na graduação. A questão solicitava que o 

docente marcasse essa importância entre valores com peso 1 (menor importância) a 7 

(maior importância). O intuito era evitar respostas politicamente corretas e para forçar uma 

posição por parte do docente. Na maioria dos cursos investigados houve muitos docentes 

que apontaram pesos idênticos a pós-graduação e graduação. Com exceção do programa 

em Direito Constitucional, onde a maior parte atribuiu pesos maiores à pós-graduação. No 

curso de Políticas Sociais (Serviço Social), todos, sem exceção, deram pesos iguais para 

graduação e pós-graduação. 

Tabela 13 – Resultado da questão 3 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta 
            Área 

3 - Peso de 1 a 7 (média) para: 

Pós Graduação 

Humanas 
e Sociais 

5,1 5,8 

Exatas e 
Naturais 

6,3 5,7 

Saúde 5,6 5,6 
UFF 5,7 5,7 

Fonte: A autora 

 

Percebe-se que as áreas de Humanas e Socais atribui peso maior a graduação que à 

pós-graduação. Na área da Saúde obteve-se o mesmo peso. Na área de Exatas a maior parte 

do corpo docente atribuiu peso maior à pós-graduação. Inclusive um, da Engenharia de 

Produção, além de atribuir o peso maior para a pós, escreveu ao lado da questão “maior, 

melhor”. O resultado fez com que na UFF como um todo, na média (5,7), considerando os 

cursos que participaram da pesquisa, valorassem graduação e pós-graduação com o mesmo 
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peso. Um professor de Serviço Social explica que ambas são importantes, mas que os 

órgãos regulatórios as tratam de forma distinta: 

Não considero que deva haver uma hierarquia entre pós-graduação e graduação. 

As duas são igualmente importantes e devem ser tratadas em suas 

especificidades. O que falta é a regulação tratar de forma similar as duas 

formações, estimulando incentivos para a atuação em ambas. Quem tem que 

associar ensino/pesquisa/extensão é a universidade como um todo e não cada 

professor individualmente. Os critérios atuais e principalmente o sistema de 

financiamento tendem a valorizar a pesquisa (e principalmente a publicação), 

quando deveriam ser criados incentivos para a atuação periódica nas duas 

formações e na extensão, garantindo equilíbrio entre elas. Esse não é um 

problema só da CAPES, é da estrutura geral das universidades. 
 

Mais para frente, entretanto, na questão 5, pode-se perceber contraditoriamente que, 

apesar do reconhecimento da importância que ambos os níveis – graduação e pós – 

receberam por parte dos docentes, estes sentem mais prazer em atuar na pós-graduação. 

Contraditoriamente também, apesar de responderem com pesos de importância 

praticamente iguais para os dois níveis, ao se avaliar as atividades similares de ambos em 

separado (ex.: banca e orientação), as atividades de pós-graduação receberam pesos 

maiores (questão 13). 

A quarta questão buscava perceber se a influência das atividades docente na pós-

graduação stricto sensu na vida do professor é percebida porque 1) diminui seu tempo para 

as atividades na graduação; 2) amplia os conhecimentos que ele tem e que compartilha 

com a graduação ou 3) amplia os conhecimentos que compartilha, mas diminui seu tempo 

para as atividades na graduação. Esta questão trazia ainda uma quarta opção: “todas as 

situações”. Todavia, tratava-se de uma opção de controle, tendo em vista neutralizar a 

inclinação do respondente para assumir resposta eticamente adequada. Na verdade, marcar 

o item “todas as situações” é o mesmo que escolher a opção de resposta número 3: amplia 

os conhecimentos que compartilha, mas diminui seu tempo para as atividades na 

graduação. A quarta opção acabou por cumprir seu objetivo, controlando as anteriores e 

recebendo a resposta mais lógica para a situação. 

Logicamente se o docente que antes atuava apenas em graduação considerar 40 

horas semanais de serviço e que ele passará a dividir este tempo entre pós-graduação e 

graduação, menos horas seria dedicado à graduação. Até mesmo um aluno que respondeu 

ao questionário discente escreveu que se o professor não souber dosar a atenção à 

graduação e à pós-graduação, um ou outro será afetado e que, quando ele assume atuar em 

ambos os níveis, ele passará a ter menos tempo para os alunos, no geral. Essa pergunta era 

um modo de verificar se o professor acredita que a pós-graduação influencia na graduação 
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de forma positiva (ampliando conhecimento) ou negativa (diminuindo seu tempo de 

dedicação a ela). Como resultado percebeu-se que a área de Humanas e Sociais considera 

que, apesar da pós-graduação ampliar o conhecimento que o professor tem e compartilha 

com a graduação, ao mesmo tempo, atuar em cursos stricto sensu, diminui seu tempo de 

dedicação à graduação. As áreas de Exatas e Saúde desconsideraram que diminua o tempo, 

a maioria respondeu que percebe a pós-graduação como algo que amplia o conhecimento 

do professor e que isto pode ser compartilhado com a graduação. Há um único pressuposto 

possível para esta resposta das áreas de Exatas e de Saúde: a extensão do tempo para além 

das 40 horas semanais. 

Tabela 14 – Resultado da questão 4 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta  
 

           ÁREA 

4 - Percepção das atividades de pós stricto sensu 

Diminui  
Tempo 

Amplia 
Conhecimento 

Ambos Em branco 

Humanas 
e Sociais 

2 52 54 7 

% 1,7 45,2 47,0 6,1 

Exatas e 
Naturais 

0 34 18 7 

% 0,0 57,6 30,5 11,9 

Saúde 0 30 25 0 

% 0,0 54,5 45,5 0 

UFF 2 115 97 14 

% 0,9 50,44 42,5 6,1 
Fonte: A autora 

É curioso observar que uma questão objetiva como diminuir ou não o tempo útil de 

trabalho venha ser tratada de modo tão subjetivo. Isto, no entanto, se explica pela posição 

desconfortável em que se sente o docente da pós em relação aos docentes da graduação. A 

quarta opção acabou por trair o caráter inarredável de fracionamento do tempo quando se 

atua nos dois níveis do ensino. 

A quinta questão solicitava que o docente dissesse se sente mais prazer com as 

atividades da pós-graduação ou com as atividades da graduação. Não havia uma terceira 

opção como “Com ambas as atividades” – opção que Gerhardt e Silveira (2009, p. 70) 

citam como aquela em que, dentre todas as opções predeterminadas, é um item aberto, por 

exemplo, “outros”. O intuito novamente foi o de evitar as respostas politicamente corretas 

e forçar uma posição por parte do docente. Todavia, alguns docentes criaram essa opção ou 

marcaram ambas as alternativas. Sendo assim, no resultado abaixo, incluiu-se esta opção. 
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Tabela 15 – Resultado da questão 5 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta  
             ÁREA 

5 - Você tem mais prazer com atividades de: 

Pós-Graduação Graduação Ambos Em branco 

Humanas e 
Sociais 

44 28 31 12 

% 38,3 24,3 27,0 10,4 

Exatas e 
Naturais 

32 6 18 3 

% 54,2 10,2 30,5 5,1 

Saúde 29 5 20 1 

% 52,7 9,1 36,4 1,8 

UFF 105 39 68 16 

% 46,1 17,11 29,8 7,0 

Fonte: A autora 
 

Em tempo, três docentes da área de Humanas e Sociais explicaram que deixaram a 

questão em branco por alegar que sente prazer com ambas as atividades. Sendo assim, 

poder-se-ia ainda considerar o resultado: 

Tabela 16 – Resultado da questão 5 do questionário para 

Área de Humanas considerando questionários em branco 

Pergunta  
ç 

           ÁREA 

5 - Você tem mais prazer com atividades de: 

Pós-Graduação Graduação Ambos Em branco 

Humanas e 
Sociais 

44 28 34 9 

% 38,3 24,3 29,6 7,8 

Fonte: A autora 

Isto não altera os resultados que testemunham o desconforto a que nos referimos no 

comentário da tabela que apura a pergunta 4. Há uma evidente preferência por trabalhar na 

pós-graduação. Esta é uma situação que vem sendo reforçada com as condições de trabalho 

e outros prêmios pela atuação na pós – melhores salas, melhores equipamentos, melhor 

apoio administrativo, viagens e notabilidade. 

O item 6 do formulário questionava se a relação do docente com o coordenador do 

seu programa era ou não afetada pelas exigências de pontuação da CAPES. 

Esta questão evolui pelas áreas, com exatamente mais da metade dos docentes 

acusando o problema na Área de Humanas e Sociais, caindo sucessivamente nas outras 

áreas. Aqui se reflete a ascendência das chamadas ciências exatas/naturais e da saúde, 

expressando maior estabilidade dos programas e, portanto, tensionando menos a relação 

docente-coordenador. 



 

 

102 

 

Tabela 17 – Resultado da questão 6 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta 
 

          ÁREA 

6 - Sua relação e do coordenador 

Não é afetada É afetada Em branco 

Humanas 
e Sociais 

70,5 39,5 5 

% 61,3 34,3 4,3 

Exatas e 
Naturais 

43 14 2 

% 72,9 23,7 3,4 

Saúde 45 9 1 

% 81,8 16,4 1,8 

UFF 157,5 62,5 8 

% 69,08 27,41 3,5 

Fonte: A autora 

 

O questionamento de número sete dizia respeito ao docente já ter perdido o sono – 

no sentido exato da palavra – por conta das exigências de pontuação da CAPES. As opções 

de resposta eram sim ou não, sendo a primeira dividida em “muitas vezes” ou “poucas 

vezes”. 

Tabela 18 – Resultado da questão 7 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta             
         
                  ÁREA 

7- Já perdeu o sono devido pontuação da Capes? 

Sim, 
Muito 

Sim, 
Pouco 

NÃO 

Humanas e 
Sociais 

17 25 73 

% 14,8 21,7 63,5 

Exatas e 
Naturais 

15 11 33 

% 25,4 18,6 55,9 

Saúde 5 11 39 

% 9,1 20,0 70,9 

UFF 37 47 144 

% 16,23 20,61 63,16 

Fonte: A autora 

 

A questão foi formulada devido a bibliografias sobre o tema (CAMPOS, 2011; 

BOSI, 2007; GODOY E XAVIER, 2012; FREITAS, 2013) alegarem até mesmo 

adoecimento docente – fadiga psíquica, insônia, estresse, tristeza profunda, entre outros. 

Objetivou-se saber, não se a maioria realmente perde o sono, ou seja, se preocupa em 

excesso a ponto de isto causar uma perturbação na rotina do professor, mas almejou-se 
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descobrir se isto tem ocorrido em determinado grau. Sendo assim, foi possível comprovar 

que um pouco mais de um terço (36,6%) dos docentes dos 20 cursos avaliados 

responderam já ter perdido o sono por conta das exigências da CAPES. 

Tabela 19 – Compêndio da questão 7 do questionário 

Geral e por área de conhecimento 

Pergunta             
5 
 
                 

                 ÁREA 

7- Já perdeu o sono devido 
a pontuação da CAPES? 

SIM NÃO 

Humanas 
e Sociais 

42 73 

% 36,5 63,5 

Exatas e 
Naturais 

26 33 

% 44,1 55,9 

Saúde 16 39 

% 29,1 70,9 

UFF 84 144 

% 36,84 63,16 
Fonte: A autora 

Esta não é uma pequena informação. Ela pressupõe a forte pressão por 

produtividade, no sentido que a CAPES dá a esta palavra. Vale observar que nos cursos de 

exatas/naturais, a despeito de, como vimos em questão anterior, choques entre 

coordenadores e docentes, não ocorrerem em grande monta, o fato é que muito mais da 

metade dos professores indagados revelou este sofrimento, com 44,1% informando que já 

perdeu o sono. Combinando esta informação dos números agregados com a tabela anterior, 

com a opção SIM desagregada em Muito e Pouco, podemos observar que nas 

exatas/naturais predomina o Muito. Considerando a UFF como um todo, mais da metade 

respondeu de forma positiva.  

O item 8 indagava qual a pontuação a ser obtida pelo docente, em publicações, 

considerada boa pelo programa de pós-graduação do respondente. Grande parte não sabia 

do que se tratava o assunto. Verificou-se ainda, utilizando o método da observação, 

principalmente nos casos em que o questionário foi aplicado pessoalmente, docentes que 

não sabiam que havia uma pontuação considerada adequada. No caso de Arquitetura e 

Urbanismo, por exemplo, na primeira visita ao programa, nenhum professor sabia qual a 

pontuação era adequada. Apenas o coordenador sabia informar que dever-se-ia obter 33 por 

ano pontos (segundo o coordenador) com publicações. 
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Tabela 20 – Resultado da questão 8 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta                                       
            Área 

8 - Pontuação boa para o programa 

Opinou Não sabe 

Humanas 
e Sociais 

60 57 

% 52,6 50,0 

Exatas e 
Naturais 

34 28 

% 58,6 48,3 

Saúde 40 17 
% 72,7 30,9 

UFF 134 102 
% 59,0 44,9 

Fonte: A autora 

Em todos os casos, seja por área de conhecimento e consequentemente na UFF 

como um todo, os professores informaram qual a pontuação adequada para o programa 

obtida através de publicações em um número maior do que aqueles que não sabiam ou que 

deixaram a questão em branco. Entretanto, percebeu-se uma certa alienação no processo ao 

se considerar que dentre os que opinaram/indicaram alguma pontuação, em nenhum curso 

cem por cento dos que indicaram responderam o mesmo valor de pontuação. À exceção do 

curso de Administração, onde 81% indicaram 150 como pontuação boa para o programa. 

Os outros 19% se dividiram entre os que informaram de 150 a 200 ou os que se referiram a 

200 como pontuação boa para o programa. 

No caso de todos os outros cursos, não houve um consenso. Por exemplo, no curso 

de Ciências Médicas, algumas respostas foram: 120, acima de 150, 180, acima de 200, 350, 

400, 500, 750... entre outras. Não houve um docente que informasse um mesmo valor. 

Além disso, quase 100% das respostas foram incompletas, ou seja, houve quem 

respondesse “1 artigo qualis A e 2 B1”. Mas em que espaço de tempo? Por ano? Por 

triênio? Houve ainda várias respostas obscuras, como “MB”; “5” (5 o quê? 5 artigos? 5 

produtos no geral? 5 pontos?); “publicar um bom artigo”! Bom artigo no sentido de ter 

qualidade ou de ser publicado em um veículo A1/A2? Um docente respondeu ainda “1 por 

aluno orientado”. Um o quê? Um artigo? Em que espaço de tempo? Se for publicado com 

orientando está tudo bem para o programa, independe do qualis da revista? 

Dos 228 professores entrevistados, apenas 36 forneceram respostas completas como 

“2 publicações por ano A e B” ou “3 publicações B2 no triênio”, ou 2 artigos A2 no 

trimestre”. Menos de 16%, isto considerando os que em um mesmo curso forneceram 

dados distintos. 
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Houve ainda professores que não sabiam que se deve “produzir” um mínimo 

esperado de publicações e responderam “no meu programa não existe essa coisa de 

pontuação a ser obtida pelo docente”. Outro disse que não existe isso de pontuação na pós-

graduação – deixando a dúvida de como este professor acha que a CAPES o avalia. Um 

professor comemorou: “Felizmente ainda estamos conseguindo ignorar as exigências da 

CAPES”, contudo, os outros indicaram alguma pontuação (informações distintas) ou 

disseram não saber qual seria essa pontuação, mas que ela existia. 

Nota-se que os professores avaliam como bom o modo como a CAPES opera (47% 

de acordo com resposta obtida no item 16 do questionário e que se encontra mais a frente), 

muitos não veem problema no modelo produtivista, mas não sabem o básico: que meta 

devem atingir em seu programa com publicações para que o programa seja bem visto pela 

CAPES. Em um curso de nota 7 da UFF que participou da pesquisa, 72% não sabe indicar 

qual é esta pontuação. Houve quem respondesse “ignoro” ou “nunca procurei saber” ou 

“não tenho a menor ideia”. 

“Os docentes não tem conhecimento sobre o processo de avaliação. (...) Nunca 

leram um documento da CAPES” (DJP, 2015). Segundo Sguissardi (2009, p. 18), o 

cotidiano do sujeito pode ser um lugar que lhe causa alienação, por exigir dele respostas 

imediatistas. Esta prática o impede de refletir sobre fenômenos de sua própria prática. Ou 

seja, o ser humano age na superficialidade dos fenômenos sociais. Segundo o autor (IBID., 

p. 45), não há uma reflexão por parte do docente sobre seu relacionamento com a IFES em 

que trabalha. O professor não tem tido a consciência de que o produtivismo acadêmico é 

uma ideologia utilitária e economicista, que leva ao fim, à heterogestão institucional, onde 

a universidade é gerida pelo Estado e pelo mercado, mediados pela CAPES e CNPq. 

No caso específico de um curso nota 7 em que os docentes desconhecem suas metas 

individuais de pontuação, necessárias em tese para manter a nota do programa, resta ainda 

dizer que a suposição que levantamos de existir certa inércia na avaliação dos bens 

avaliados estaria aqui se comprovando. 

As publicações constituem um aspecto crucial da relação da CAPES com os 

programas. Os artigos em revista qualificada, no conceito da CAPES, são o ponto chave do 

credenciamento e descredenciamento dos docentes e da elevação ou queda de um 

programa de pós. Considerando este fato, o assunto de número 9 tratava sobre como o 

docente julga que as revistas escolhem os artigos a serem publicados: se pela qualidade dos 

textos, pelos contatos e relações ou ambos – parte pela qualidade dos textos, parte por 
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contatos e relações. 

Tabela 21 – Resultado da questão 9 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta             
         
          ÁREA 

9 - As revistas escolhem os artigos a serem publicados 

Pela 
Qualidade 

Por contatos 
e relações 

Ambos 

Humanas 
e Sociais 

33 6 74 

% 28,7 5,2 64,3 

Exatas e 
Naturais 

22 1 36 

% 37,3 1,7 61,0 

Saúde 25 1 29 

% 45,5 1,8 52,7 

UFF 79 8 139 

% 34,65 3,51 61,0 
Fonte: A autora 

A resposta amplamente predominante nesta questão remete grande parte dessas 

consequências ao plano das relações pessoais. A meritocracia, frequentemente invocada 

por docentes com elevada pontuação, passa por uma situação questionável. 

Ainda sobre este item 9, dois docentes da área de Humanas e Sociais disseram não 

saber responder a tal pergunta. Apesar de em 2007, Renato Janine, então presidente da 

CAPES alegar que “o mais importante é qualidade do que se produz” (RIBEIRO, 2007, p. 

1), em todos os casos a maioria dos docentes parece saber que a mesma não considera 

apenas a qualidade dos periódicos científicos, mas que a avaliação sofre influência de 

contatos e relações. DJP (2015) também acredita que, maior do que os problemas de 

critérios de avaliação está na escolha das pessoas que vão avaliar as revistas ou os 

programas em geral. Apesar de DJP (2015) dizer que é difícil você provar que há uma rede 

de conhecidos na hora das publicações em revistas, o professor delata que todos sabem que 

ela existe. Segundo ele, o jogo de relacionamentos é muito sofisticado e sutil. É uma rede 

indireta onde ninguém se revela porque pode se beneficiar dessas relações. Clóvis Luiz 

Machado da Silva foi diretor da CAPES e escreveu sobre redes sociais – redes de formação 

de grupos – e suas relações de poder. Segundo ele, por exemplo, periódicos, mais do que 

meios de comunicação, significam distribuição de créditos entre os membros de uma 

comunidade científica: os “periódicos representam práticas sociais da atividade dos 

pesquisadores” (Machado-da-Silva, 2008, p. 355). 

É interessante, após a pesquisa ter trazido muitas reclamações das áreas de 
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Humanas e Sociais sobre as Exatas e Biológicas, conferir o depoimento de um professor da 

Engenharia que envolve o relacional nas avaliações de cursos diversos ao seu: 

 Eu posso publicar capítulos de livro, e livros bem porcarias, para contabilizar 

pontuação na CAPES, mas eu não consigo publicar artigo em periódico de alto 

fator de impacto que seja ruim, pois estes sofrem um SEVERO processo de 

avaliação por pares. (...) Neste sentido, nas minhas áreas [multidisciplinar e 

geociências] a CAPES faz um excelente trabalho. Não obstante, observamos que 

a avaliação em outras áreas é extremamente heterogênea. Por exemplo, na 

geografia humana a avaliação é muito mais pautada em posicionamento político 

do que na produção científica. Na arquitetura, é impressionante ver programas 

sendo avaliados exclusivamente com trabalhos publicados em congressos. 

Entendo que as diferentes áreas sejam diferentes, mas é preciso que em cada área 

a CAPES estabeleça mecanismos de avaliação consistentes e que não deixe 

espaço para a influência política e a “amizade”. Afinal de contas, os meus 

programas concorrem pelo mesmo recurso que recebem estes vários programas. 

 

As três próximas perguntas (10, 11 e 12) tinham como possibilidade de escolha 

“sim” ou “não”. O questionamento 10 – você já publicou em revistas que lhe solicitem 

contribuição financeira? – visou apurar o quanto este processo em expansão de 

mercantilização das publicações tem sido assumido no ambiente acadêmico brasileiro. O nº 

11 interrogava ao docente se ele já repetiu seu texto publicado, ou grande parte dele, em 

outra revista. O intuito era o de verificar uma prática recente onde alguns docentes utilizam 

determinados artifícios nos artigos em que escrevem, na tentativa de torná-los novos, como 

repetir suas próprias citações e frases em outros trabalhos, configurando o denominado 

autoplágio. A interrogação 12 buscou investigar se o docente já publicou um texto em 

outro idioma, quando já publicado em português, obtendo assim mais pontuação. 

Tabela 22 – Resultado das questões 10, 11 e 12 do questionário  

Geral e por área de conhecimento 

Pergunta             
         

       ÁREA 

10 - Já publicou em revis-
tas que solicitem verba? 

11 - Já repetiu um 
texto seu já publicado? 

12 - Já publicou um texto repetido 
em outro idioma p/ pontuar mais? 

Sim Não Sim Não Sim Não 
Humanas 
e Sociais 

11 104 31 80 35 74 

% 9,6 90,4 27,0 69,6 30,4 64,3 

Exatas e 
Naturais 

22 37 1 58 2 57 

% 37,3 62,7 1,7 98,3 3,4 96,6 

Saúde 33 22 2 53 1 54 

% 60,0 40,0 3,6 96,4 1,8 98,2 

UFF 66 162 34 190 38 184 

% 28,95 71,05 14,9 83,33 16,67 80,7 
Fonte: A autora 
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O esforço por publicar tem sido uma constante na atualidade da vida docente. Os 

recursos menos legítimos, como pagar, reproduzir textos em português ou em outro idioma 

são revelados nesta questão. Os percentuais são, digamos pequenos, se as situações não 

fossem de grande comprometimento ético. O fato é que é mais uma exposição do quanto 

esta questão dos pontos a serem obtidos com publicação chega a estressar limites do 

comportamento pessoal, intelectual e moral. 

Antes de se adentrar na questão 13 e toda complexidade de análise que dela advém, 

apresentar-se-á o resultado obtido com o item 15, que envolve a temática endogenia. Após 

trazer no próprio questionário uma breve definição do termo – publicar na revista do seu 

próprio programa é considerado endogenia – questionou-se aos respondentes se eles 

concordavam ou não com essa prática ser de certa forma desqualificada no conceito da 

CAPES. 

Tabela 23 – Resultado da questão 15 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta                        
              
ÁREA 

15 - Sobre Endogenia: 

Concorda Discorda Outros 

Humanas 
e Sociais 

55 39 21 

% 47,8 33,9 18,3 

Exatas e 
Naturais 

33 18 8 

% 55,9 30,5 13,6 

Saúde 35 18 2 

% 63,6 32,7 3,6 

UFF 122 75 31 

% 53,5 32,9 13,6 
Fonte: A autora 

A questão toca um aspecto ainda confuso no meio acadêmico. A concordância 

relativamente elevada com o tratamento que a CAPES dá às publicações nos próprios 

veículos dos Programas passa por situações obscuras. Um dos docentes que concorda “em 

partes”, por exemplo, explicou que é positivo quando se forma uma “escola de 

pensamento”. Opinião oposta a de uma professora de História que também concorda 

parcialmente: “Publicações unicamente voltadas para o mesmo grupo tendem a perder 

contato com os debates e é interessante a circulação de opiniões, mesmo no interior de um 

mesmo campo teórico”. Outros tantos disseram que concordam parcialmente, 

considerando-se que o conselho científico, os pareceristas, exerçam um trabalho sério. Em 
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certas instituições se eleva a preocupação com este aspecto, em outras parece não existir 

esta preocupação. Na própria autarquia de controle há um comportamento ambíguo. De 

todo modo, as publicações são orientadas para evitar seus próprios meios e veículos. Uma 

das entrevistadas ao explicar o termo diz que também acredita que a CAPES ainda não 

tomou as devidas precauções em relação ao assunto: “Endogenia, as revistas que são das 

próprias universidades, né? O sujeito tem um monte de produção dentro da própria 

universidade onde ele trabalha. A CAPES olha um pouco a endogenia, mas não com o 

devido cuidado... na minha opinião” (EMS4, 2015). 

Esta questão não é, entretanto, de pequena relevância. Ela afeta bastante as 

possibilidades dos grupos de pesquisa e da agilidade na publicação dos textos, por 

exemplo. Pois se o programa possui uma revista com orientação maior para uma linha de 

pesquisa, dar-se-á mais ênfase em publicar artigos de professores desta linha, em 

detrimento de outros que pesquisem assuntos distintos a essa linha. Também se pode supor 

que se algum professor do programa escreve para a revista, a agilidade para aprovar seu 

artigo e a revista ser publicada em seguida certamente será maior considerando alguma 

outra edição a que professores do programa não tenham submetido artigos. Um professor 

do curso de Serviço Social denuncia outro problema: “fui editora de uma revista: é grande 

a tendência de artigos ruins procurarem abrigo “em casa”... Uma saia justa, sempre”. 

É uma discussão importante a que voltaremos nas Conclusões. 

A questão 13 requeria que os professores dessem pesos de 0 a 7 a determinadas 

atividades acadêmicas, considerando 0 (zero) uma atividade que não deveria ser avaliada 

pela CAPES. Este item apresentou uma curiosidade: Verificou-se ainda, utilizando-se o 

método da observação, nos casos em que o questionário foi aplicado pessoalmente que 

houve docentes que alegaram dar pontuações altas a determinadas atividades, pois eram 

atividades a contento da CAPES. Todavia, o questionário deixava claro na pergunta 13 – 

“Que pesos, de 0 a 7, teriam para o(a) senhor(a)?” [grifo da autora]. Mesmo explicando ao 

professor que ele poderia manifestar sua opinião em relação aos pesos, houve pessoas 

ratificando não poder atribuir pesos altos a determinadas atividades que não são 

importantes para a CAPES [grifo da autora]. 

Percebe-se novamente uma obediência cega ao sistema. Na hora de um simples 

teste, uma questão em que o docente deveria dar sua própria opinião, seu subconsciente 

volta-se para as normas da CAPES, provavelmente porque o assunto envolva a avaliação 

da CAPES e “na hora da avaliação propriamente dita, aquilo que se chama avaliação da 
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CAPES, a preocupação central é responder à expectativa daquilo que se convencionou 

chamar de modelo CAPES de avaliação” (EVS6, 2015).  

Tabela 24 – Resultado da questão 13 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Atividades 
13 - Peso de 0 a 7 (média) para: 

Hum e Soc Exatas Saúde UFF 

Artigo publicado 5,6 6,3 5,5 5,8 

Aula 4,7 4,8 4,3 4,6 

Banca Graduação 3,0 2,5 3,5 3,0 

Banca Pós 4,3 3,8 4,4 4,2 

Capít. de Livro 5,1 4,1 4,2 4,4 

Livro 5,8 5,0 4,8 5,2 
Orientação 
Graduação 

3,7 3,8 4,2 
3,9 

Orientação Pós 5,2 5,8 5,2 5,4 

Entrevista à grande 
Imprensa 

1,9 2,0 2,3 2,1 

Participar de debates 
e palestras 

3,6 2,5 3,3 3,1 

Apresentar trabalho  
em Congresso E-1 

4,4 4,0 3,5 4,0 

Participar em 
Congresso E-1 

1,6 1,8 2,2 1,8 

Fonte: A autora 

A tabulação destas respostas nos leva a dois leques de conclusões: em relação às 

áreas de conhecimento, conclui-se que, na UFF: 

- Artigo vale mais que aula; 

- Artigo vale mais que livro para as áreas de Exatas e Saúde e ambos possuem 

praticamente o mesmo valor para a área de Humanas; 

- As atividades banca de graduação e orientação para a graduação valem menos que 

estas mesmas atividades na pós-graduação. 

Em relação à UFF como um todo, considerando os cursos pesquisados: 

- Artigo vale mais que aula; 

- Artigo vale mais que livro; 

- As atividades banca de graduação e orientação para a graduação valem menos que 

estas mesmas atividades na pós-graduação. 

Infere-se ainda da tabela que atividades como participar em eventos e palestras – 

que não pontuam como apresentar trabalhos em eventos – possuem pouco valor para os 

docentes. Participar de um debate não seria enriquecedor?  
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E aquilo que foge a ao modelo CAPES de avaliação (...) não é valorizado. (...) 

Ninguém “dá bola” para isso. Tudo se concentra naquilo que é comentado, 

aquilo que é solicitado pelo modelo CAPES de avaliação. Isso significa que nós 

não conseguimos desenvolver na universidade e na pós-graduação a cultura da 

autoavaliação, a cultura da avaliação, a gente só fez o que é estabelecido de fora 

para dentro (EVS6, 2015). 

 

Conjugando a temática graduação e vontade da CAPES, uma professora de 

Química observou: 

[A CAPES está] cada vez mais, a tratar a graduação como um “castigo” a ser 

executado para que eu possa exercer minhas atividades de pesquisa. Qualquer 

argumentação contra isso redunda sempre no comentário “mas é a CAPES quem 

quer assim”, remetendo a fase metafísica do conhecimento, como se a CAPES 

fosse um ente dotado de vontade própria e não construída pelas normas 

determinadas “pelos pares”. 

 

Outra professora, da Enfermagem, escreveu sobre este item do questionário: 

O professor não poderia ser avaliado apenas pela quantidade de suas 

publicações. Atividades em grupos de pesquisa nacionais e internacionais, em 

organização de eventos nacionais e internacionais, atuação com a graduação, 

desenvolvimento de projetos de extensão deveriam ser mais valorizados. 

 

Alguns docentes escreveram zero em todas as atividades, um deles justificou: 

“Entendo que a CAPES não deveria avaliar nada” [grifo da autora]. Outro professor 

que considerou zero para todas as opções, justificou suas razões: 

Na questão da avaliação, o grande problema é que passamos de uma situação de 

não-avaliação, ou avaliação frouxa (até os anos 1980), para um sistema obcecado 

com a avaliação e, pior, uma avaliação EXCLUSIVAMENTE quantitativa. É o 

modelo estadunidense – publish or perish. (...). Foi por isso inclusive que me 

abstive de “pontuar” artigos, livros, etc.. Devemos caminhar para um sistema que 

privilegie a avaliação qualitativa, sem anular inteiramente a aferição quantitativa. 
  

Uma docente deixou em branco, não por querer considerar zero para todas as 

opções, mas por não concordar com esta questão. E fez uma crítica a ela, importante para 

(nossa) reflexão: “nem acredito que devesse haver pontuação CAPES deste tipo. Creio que 

esse item [do questionário] induz a erro, pois muitos responderão tentando “ajudar” e 

estarão refazendo o mesmo papel arbitrário (politicamente direcionado) da CAPES, sem se 

dar conta”. 

Outra resposta, vinda de uma professora de Química, foi interessante: “Cada área 

tem suas especificidades e minhas respostas acima refletem a área da química”. Mas a 

mesma professora manteve a discriminação entres pós e graduação: “A avaliação é da PG, 

assim, o peso de orientações na PG e na graduação não pode ser igual”. 

Diante deste resultado, torna-se imperativo recordar que na questão 3 obteve-se 

como resultado, considerando os cursos da UFF que participaram da pesquisa, que 
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graduação e pós-graduação possuem o mesmo valor na opinião dos docentes. Faz-se 

necessário chamar a atenção para o fato de, apesar de ambos os níveis serem importante, os 

professores creditarem maior valor a bancas e orientações da pós-graduação, 

provavelmente como expôs essa professora, porque a avaliação ocorre na “PG”. Outra 

questão que não deve ser desconsiderada é que os docentes mostraram valorizar mais a 

produção de um artigo científico do que uma aula. 

Diante desta circunstância, a autora decidiu conversar com alguns alunos para 

subsidiar melhor esta pesquisa. Optou-se por verificar a opinião dos discentes do curso de 

Administração da UFF de Niterói/RJ. 

 

4.3.2.a1 - Questionário aplicado aos alunos do curso de Administração da UFF 

Foi aplicado um questionário aos discentes do curso de Administração de 

Niterói/RJ que estão entre o 6º e 8º período. Esta delimitação considerou o fato de que 

neste curso, a cada período letivo, um docente pode ministrar uma disciplina diferente. 

Sendo assim, acredita-se que os alunos que estão no final do curso têm mais chances de já 

terem estudado com todos os professores que compõe o Departamento de Administração.  

Primeiramente foi apresentada aos alunos uma listagem dos 27 professores que 

fazem parte do corpo docente do Departamento de Administração atualmente. Questionou-

se a 123 alunos, quais dos docentes apresentados eles afirmavam ser professor de pós-

graduação stricto sensu, independente do curso ou universidade em que exercessem a 

função. Segue o resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

Gráfico 1 – Total de vezes que um professor foi citado como sendo um professor que leciona 

também na pós-graduação stricto sensu 

SL 



 

 

113 

 

O objetivo da pergunta era avaliar se o aluno percebe algum impacto na aula desses 

professores e se isto se relaciona com o fato do professor ser um professor de pós-

graduação stricto sensu. De modo a melhor compreensão do gráfico, explica-se:  

 As barras vermelhas indicam que os alunos citaram mais de 20 vezes professores 

que não atuam na pós-graduação stricto sensu como se atuassem. Vejam que a professora 

mais citada pelos graduandos (LR) hoje atua apenas na graduação, ela não possui 

doutorado – o que a impossibilitaria de ministrar aulas em um curso de pós-graduação 

stricto sensu – e nem mesmo currículo lattes. Inclusive esta docente faz questão de afirmar 

que não tem vontade de atuar em mestrados e doutorados. Todavia, ela coordena um MBA 

no departamento e os alunos disseram que se lembraram deste fato. Importante portanto 

informar que muitos não souberam distinguir stricto sensu de lato sensu e alegaram marcar 

professores que atuam em “qualquer” pós-graduação. Ademais, quase todos a elegeram 

como a “melhor” professora do Departamento, pois a referida docente é compromissada 

(não falta aula) e interessada no real aprendizado dos alunos e eles relacionaram isto 

também ao fato da aula dela ser, segundo eles, de qualidade – o que deveria, no 

entendimento dos graduandos, indicar que a professora é também professora em cursos de 

pós. Ao segundo professor (BS) ter sido citado pouco mais de 20 vezes, atribui-se ao fato 

de que ele coordena a incubadora de empresas da universidade e os alunos relacionaram 

por vezes professores que atuam com projetos como sendo de pós-graduação.  

 As barras verdes indicam que os alunos citaram mais de 20 vezes três 

professores (RR, FL e RF) que atuam no momento em programas de mestrados 

profissionais. E um deles, destacado no gráfico (SM), interessante indicar que atualmente 

faz parte do mestrado acadêmico do departamento, todavia não cadastrado ainda, mas 

como professor colaborador. Acredita-se que os alunos o citaram mais de 20 vezes não 

devido a esta informação, mas ao fato de que ele coordena projetos de monitoria no 

Departamentoe mais uma vez os alunos relacionaram professor que atua com projetos 

como sendo de pós-graduação. 

 As barras azuis indicam que os alunos citaram mais de 20 vezes 15 professores 

que atuam no momento em programas de mestrados acadêmicos e doutorados. Três desses 

docentes (ML, SF e NS), acredita-se, foram citados menos de 20 vezes, pois são 

funcionários recém-chegados ao Departamento, diversos alunos alegaram nem mesmo 

conhecê-los ao responder o questionário. 

 As barras pretas indicam que os alunos citaram menos de 20 vezes 4 professores 

que não atuam em programas de pós stricto sensu (AF, NF, EM, CB). Dois professores (SL 
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e OO) não foram citados por ninguém e eles realmente não atuam em nenhuma pós stricto 

sensu. O primeiro professor (SL) ainda está com o seu doutorado em andamento. 

 

Pode-se inferir deste gráfico que 84% dos alunos participantes da pesquisa 

souberam informar quais professores pertencem a algum programa de pós-graduação 

stricto senso. E 75% deles citaram assertivamente menos de 20 vezes, ou não citaram, 

professores que não trabalham em cursos de pós. 

 

Depreenderam-se inicialmente com esta investigação as seguintes conclusões: 

 1) A qualidade da aula não está relacionada com o fato do professor também ser ou 

não docente de pós-graduação. Um dos discentes inclusive escreveu no formulário que 

para ele ser professor de pós-graduação não é um critério de boa aula. Alguns dos 

entrevistados (ECF2; EMS4) corroboraram isto. 

 2) Os alunos relacionam professores envolvidos em projetos da universidade como 

sendo professores de pós-graduação. 

 3) Percebeu-se ainda, utilizando o método da observação – pelas falas dos alunos 

enquanto respondiam ao questionário – principalmente nos casos em que o questionário foi 

aplicado pessoalmente, que alguns alunos avaliam um professor como também sendo 

professor de pós-graduação seja porque a aula dele apresenta um aprofundamento teórico 

maior ou porque o professor tem se descuidado da graduação. Tal fato pode se comprovar 

na segunda parte do questionário aplicado aos discentes. 

Após a primeira indagação, foi requerido aos alunos que informassem vantagens e 

desvantagens em ter aula com um professor que também é docente de programa de pós-

graduação stricto sensu. 

Dos 123 respondentes, 5 deixaram estas questões em branco (ou seja, houve 96% 

de participação). As 118 respostas foram divididas em vantagens e desvantagens por 

tópicos. Como poderá ser verificado a seguir, os alunos participantes citaram mais 

vantagens que desvantagens. Todavia muitos foram categóricos ao afirmar que 

enumeraram vantagens que esperavam de um professor que também leciona para a pós-

graduação. Sobre as desvantagens, eles asseveram que é o que realmente tem ocorrido. 

A distribuição dos tópicos discriminados entre vantagens ou desvantagens, bem 

como a análise do questionário aplicado aos graduandos, pode ser conferida adiante. 
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Gráfico2 – Total de vezes que uma determinada vantagem em ter aula com um professor de 

pós-graduação foi citada pelos respondentes 

 

Fonte: A autora 

 

Gráfico3 – Total de vezes que uma determinada desvantagem em ter aula com um 

professor de pós-graduação foi citada pelos respondentes 

 

Fonte: A autora 

 

Entre as vantagens, houve 59 citações sobre o professor possuir maior domínio da 

matéria, embasamento teórico, conhecimento amplo e aprofundado de determinado 
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assunto. Ressalta-se que alguns alunos disseram que teoricamente deveria ser assim, mas 

isso não necessariamente ocorre. Um aluno ressaltou que como resultado, isto provoca 

discussões mais ricas em sala de aula. 33 alunos disseram que provavelmente o professor 

que também leciona na pós-graduação é um indivíduo mais atualizado, capacitado e 

experiente no mercado [grifo da autora].  

Com referência a se esperar que um professor que atua na pós-graduação impacte 

positivamente na graduação, uma de nossas entrevistadas falou sobre o assunto ao ser 

questionada se ela considera que ser um professor de pós-graduação impacta na qualidade 

da aula na graduação: 

Se não ocorre impacto, deveria. (...) Inclusive a contratação do professor 

universitário está no âmbito das três instâncias – pesquisa, ensino e extensão – 

para que você fomente teu ensino com as pesquisas. (...) A pós-graduação é para 

impactar positivamente na graduação. Quanto mais conhecimento você produz, 

mais você ensina conhecimento atualizado (EMS4, 2015). 

 

Regressando as vantagens que os alunos percebem, 18 disseram que professores 

que possuem mestrado e doutorado são tecnicamente mais preparados para ministrar aulas, 

pois possuem mais noção pedagógica, de didática, metodologia e ensino (uma ressalva: os 

alunos informaram que os professores de pós-graduação possuem um conhecimento maior 

de técnicas de aula, não que têm feito uso deste saber, tanto que 10 dos alunos acreditam 

que, devido a falta de tempo e interesse pela graduação, os professores têm ministrado 

aulas piores); um citou ainda que o professor tem maior entendimento sobre produção 

científica. 14 discentes informaram que o professor de pós estimula os alunos a 

participarem de projetos de pesquisa e a escrever artigos, um ressaltou que isto auxiliaria 

na elaboração da monografia. Também 14 pessoas disseram que o professor incentiva-os a 

estudar uma pós-graduação e os orienta quanto a isso. 3 destacaram a importância de trocar 

experiências com professores de pós-graduação stricto sensu.  

A respeito das desvantagens, percebe-se que as três primeiras citadas pelos alunos, 

corroboram a bibliografia sobre a temática exposta nesta pesquisa. 43 alunos disseram que 

o professor prioriza a pós-graduação em detrimento da graduação. Um aluno disse que para 

ele o professor pensa que a graduação é como se fosse “serviço de peão”, “chão de 

fábrica”. Outro informou que o professor “confunde” os horários, ou seja, está resolvendo 

um serviço relativo a pós-graduação no horário da aula da graduação. Houve ainda quem 

dissesse que o professor que leciona para pós-graduação faz descaso dos alunos da 

graduação, os esnobam e subestimam. Dos 32 que discorreram sobre falta de 

disponibilidade e compromisso (não necessariamente com a graduação, no geral), 
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sustentaram que o professor não consegue conciliar pós-graduação e graduação. Dois 

disseram que o docente tem que aprender a administrar o seu tempo. Alguns alunos 

reconheceram que a carga excessiva impede o docente de exercer a dupla função (professor 

de graduação e de pós) com excelência, outro concordou informando que com a pós, o 

professor assume mais turmas e assim torna-se relapso com muitos compromissos. Um 

discente reclamou que o professor de pós-graduação não tem, por exemplo, tempo 

disponível para atividades extras e para preparar uma boa aula. E que devido a muitas 

disponibilidades, acaba se tornando difícil o acesso a estes professores. Outro o apoiou 

informando que os horários do professor ficam mais restritos. Três alunos denunciaram a 

falta de compromisso de um professor que trabalhou na pós-graduação durante o dia e de 

noite, ao invés de dar aula na graduação, os dispensou e saiu para um bar. Sobre faltas, 16 

alunos reclamaram do alto absenteísmo dos docentes por motivos relacionados à pós-

graduação e excesso de trabalho que a mesma demanda. Alguns alunos citaram idas a 

congressos, um lembrou que o professor sempre pede a um mestrando para dar aula em seu 

lugar, 3 alunos também informaram que um dia um docente os dispensou e alegou que iria 

continuar na faculdade trabalhando mas com assuntos que envolviam a pós. Um graduando 

ironicamente confessou que o absenteísmo dos docentes implica no fato de eles não terem 

aula e que o número de aulas perdidas só não é menor que a suspensão das aulas – durante 

o período que o questionário foi aplicado – por consequência do fechamento do prédio por 

falta de limpeza (os terceirizados não têm recebido salário). As críticas atingiram ainda o 

modo como a aula é ministrada. 10 alunos reclamaram que o professor foca muito na teoria 

e pouco na prática, é muito acadêmico e se volta cada vez menos para o mercado. Além 

das aulas serem pouco dinâmicas. Outros 10 desaprovaram o nível da aula, disseram que o 

professor parece não se importar em ministrar aulas para eles e assim a qualidade da 

mesma decai. Ao mesmo tempo houve 5 alunos que reclamaram da cobrança excessiva dos 

professores de pós – dois alunos julgaram o conteúdo das aulas muito aprofundado, em 

nível de mestrado, e confidenciaram que eles não conseguem acompanhar, o professor os 

cobra da mesma forma, como se fossem autodidatas e já possuíssem o senso crítico que se 

espera de um aluno de mestrado. Esses alunos deveriam escutar o que diz um entrevistado:  

Eles acham que a graduação não pensa, graduação só lê e resume. Mas a gente 

pensa desde que a gente nasce. Se a gente não começar a exercitar o pensamento, 

na graduação, quando chegar na pós vai acontecer isso: teses e dissertações de 

pesquisas que só sabem fazer compilação de texto, que não sabe refletir ou até 

tem medo de refletir (EMA3, 2015). 

Um professor que respondeu ao questionário e no item 5 respondeu que sente mais 
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prazer em lecionar para a pós-graduação, explicou o porquê seguindo a mesma linha de 

raciocínio que o entrevistado acima: 

A possibilidade de prazer maior na pós-graduação tem sido devido ao fato de 

muitos alunos da graduação na minha área, que é psicologia do trabalho, estarem 

encantados com os estágios em recursos humanos e se mostram pouco abertos a 

refletirem criticamente a sua experiência, enquanto na pós-graduação já recebo 

orientandos que já tiveram a experiência profissional e já vem com a demanda de 

refletir criticamente a experiência para poder avançar. Há uma pressão do 

mercado e de alguns professores para transformar a graduação num ensino 

voltado apenas para o consumo imediato das empresas hoje, ou seja, tem 

que se ensinar o que supostamente as empresas querem hoje, e a reflexão 

crítica é considerada coisa de quem não prepara os alunos para a realidade 

[grifo da autora]. 

 

Um destes graduando inclusive admitiu que, dessa forma, ele se desestimula com a 

ideia de cursar um mestrado.  

 

4.3.2.b - Conhecimento sobre o processo de avaliação docente realizado pela CAPES 

Retornando ao questionário aplicado aos docentes, a questão 14 procurou descobrir 

se o docente considera a CAPES aberta ou fechada a sugestões. E uma terceira alternativa 

seria escolher “não sabe e nem ouviu falar” sobre o assunto. Ao informar se esta autarquia 

é aberta ou fechada a sugestões, o professor poderia ainda complementar a resposta tendo 

também como opção as alternativas “por experiência própria” e “por ouvir falar”. 

Tabela 25 – Resultado da questão 14 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta  
                   
 
      ÁREA 

14 - Considera que a Capes é:* 

Aberta à sugestões (62,5=27,4%) Fechada à sugestões (100,5 = 44,1%) NÃO 
SABE 

(23,7%) 
Experiência  

própria 
Ouvir 
falar 

Ambos 
Em 

branco 
Experiência  

própria 
Ouvir 
falar 

Ambos 
Em 

branco 

Humanas 
e Sociais 

9 6 3 10,5* 14 26 3 12,5* 25 

% 7,8 5,2 2,6 9,1 12,2 22,6 2,6 10,9 21,7 

Exatas e 
Naturais 

10 3 0 5 9 9 1 5 14 

% 16,9 5,1 0,0 8,5 15,3 15,3 1,7 8,5 23,7 

Saúde 7 7 0 2 6 13 0 2 16 

% 12,7 12,7 0,0 3,6 10,9 23,6 0,0 3,6 29,1 

UFF 26 16 3 17,5 29 48 4 19,5 54 

% 11,4 7,0 1,3 7,7 12,7 21,1 1,8 8,6 23,7 

* 4,8 dos respondentes deixaram a questão totalmente em branco. 

* Um professor alegou que a CAPES é aberta para determinados assuntos e fechada para outros. 
Ele não expôs se considera isso por experiência própria ou por ouvir falar. Sua pontuação foi então 
dividida entre as opções Aberta "em branco" e Fechada "em branco". 

Fonte: A autora 
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Ainda que se trate de uma crítica forte nos tempos da transparência, participação, 

cidadania e controle social, a verdade é que a maior parte dos docentes declara a CAPES 

uma organização fechada a sugestões. 

Por fim, a pergunta final solicitou aos docentes que, considerando o que eles têm 

observado quanto à pós-graduação no Brasil, de um modo geral, dissessem qual a 

avaliação deles em relação ao trabalho da CAPES. 

Tabela 26 – Resultado da questão 16 do questionário – Geral e por área de conhecimento 

Pergunta                        
        ÁREA 

16 - Avaliação do trabalho da Capes 

Ótimo Bom Reg Ruim 
Humanas 
e Sociais 

8 47,5 46,5 11 

% 7,0 41,3 40,4 9,6 

Exatas e 
Naturais 

7 33 15 4 

% 11,9 55,9 25,4 6,8 

Saúde 7 30 16 1 

% 12,7 54,5 29,1 1,8 

UFF 22 109,5 77,5 16 

% 9,6 48,0 34,0 7,0 
Fonte: A autora 

A maioria dos docentes avalia o trabalho da CAPES como bom. Alguns docentes 

que avaliaram como tal, entretanto, fizeram ressalvas, como esta professora de Química:  

Acho o trabalho da CAPES bom, mas deve estar aberto à sugestões. Muitos 

docentes publicam muito (...) mas são avessos à ministrar aulas e orientar alunos. 

(...) De uma maneira geral, esses docentes publicam, mas jamais colaboram com 

as coordenações, pois não se interessam pela formação do pós-graduando, nem 

pela qualidade das dissertações e teses, mas apenas com publicações e com os 

dados gerados. 

E confissões como esta, de uma professora do Serviço Social: 

Mantenho-me na periferia e no pouco envolvimento com essas questões [de pós-

graduação e CAPES] por falta de tempo: dedico-me inteiramente ao ensino e à 

pesquisa. Não me sobra tempo pra mais nada! A marcação no item bom (questão 

16) é só por ouvir dizer. Acho o Lattes um “saco”, mas esse é o único caminho 

para acompanhar a marcha do 3º. Grau. 
 

Apenas na área de Humanas e Sociais a opção “ruim” foi maior que a ótima. Sobre 

esta escolha, um professor de História justificou: “Fui Representante da Área de História 

na CAPES durante o período 2005-2007. Diante de minha resposta ao item 16, acredito 

que seja clara minha opinião a respeito da agência e de suas exigências”. 

Na verdade, este ponto traz uma variedade de considerações, a principiar pela 
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diferença de avaliação que a área de Ciências Humanas e Sociais faz, quando comparada 

com as demais áreas. Estas considerações fazem parte das diferenças de tratamento a que 

fizemos referência nas suposições apresentadas. Sendo uma questão que fecha o 

questionário com uma abordagem ampla, o comentário da tabela dessa pergunta nos 

acompanhará também nas conclusões desta dissertação. 

 

4.4. Discussão dos resultados 

O objetivo principal deste trabalho foi identificar as percepções de docentes em 

relação à avaliação da CAPES. A discussão dos resultados será realizada com 

embasamento na literatura da temática e após serem ouvidas considerações positivas e 

negativas do processo com o intuito de criticar o atual sistema de avaliação vigente. 

Para tanto, primeiramente tentou-se expor os termos históricos da CAPES visando 

que o leitor entendesse a história da CAPES, bem como sua origem, e o contexto em que a 

autarquia está inserida atualmente. Foram elencadas as técnicas utilizadas pela CAPES em 

sua avaliação, para melhor compreensão do leitor, pois a autora acredita que não se pode 

julgar o sistema sem conhecê-lo, como muitos professores fazem. E também porque a 

autora percebeu essa lacuna em muitos artigos críticos sobre a temática. 

Como se sugerir melhorias na avaliação se o erro de tudo está na origem? “Como se 

vê, antes que um desafio de ação é a educação superior no Brasil um desafio de 

compreensão” (SGUISSARDI, 2000, p. 11). 

4.4.1. Primeira parte do questionário 

Foi percebido um certo descaso ou alienação por parte dos docentes que não 

souberam, no item “Informações pessoais”, informar o nome do curso em que atuavam e o 

nome do programa. 

 

4.4.2. Conhecimento sobre o processo de avaliação docente realizado pela 

CAPES 

A primeira questão colocada indaga se o docente considera a avaliação da CAPES 

adequada ou não. Em todos os casos, nas três áreas do conhecimento avaliadas, os 

professores consideram a avaliação docente realizada pela CAPES inadequada.  

Uma professora de História opinou sobre a questão: “a avaliação (...) além de não 

cobrir todo o trabalho docente, precisa ter um foco político socializante, o que não ocorre. 

O foco político é mercantil e competitivo”. Outro docente, da Psicologia, registrou nas 
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observações adicionais: “O sistema de avaliação da CAPES produz formas competitivas, 

extenuantes e burocráticas de trabalho. Deveria ser sumariamente extinto e buscadas 

formas mais solidárias de produção”. 

Além de algumas inadequações já expostas anteriormente, Bianchetti e Valle (2014, 

p. 92) consideram inadequado o processo de avaliação da CAPES, pois ele submete a um 

mesmo padrão de avaliação todas as áreas do conhecimento e de todas as regiões do país, 

desconsiderando suas demandas e perfis, apesar de serem heterogêneas. Muitos docentes 

concordam com Bianchetti e Valle: 

Bom, eu vou dar um exemplo, escrever um trabalho na Matemática é dose. Quer 

dizer, o matemático que consegue produzir um trabalho por ano, por ano... que 

seja algo internacionalmente reconhecível ou nacionalmente reconhecível, é um 

esforço tsunâmico. Tem áreas em que, por exemplo, se você trabalha sistemas 

biológicos né, o problema dos pesquisadores dos sistemas biológicos é separar as 

pesquisas (...) que podem ser interessantes. Há tamanha quantidade de possíveis 

opções de pesquisa, que o indivíduo tem que fazer uma triagem para ficar com 

aquelas que ele acha que tem futuro. (...) Está ali dezenas de possibilidades 

possíveis. Então, como é que a gente pode comparar a produção de Matemática 

com a produção de Biologia? Né? Então não pode haver um sistema universal 

(EFB1, 2015). 

O sistema não é justo. Você tem diferença de área. Uma coisa é você fazer uma 

dissertação de mestrado dentro de um laboratório de Química, por exemplo, 

buscando uma reação “x”. Outra coisa é você fazer uma dissertação de mestrado 

(...) dentro de uma aldeia indígena tentando descrever uma língua. Um sistema 

que seja justo, ele precisa ser adequado a cada área. Cada área deve ter um 

tempo, cada área tem que ter um prazo específico definido pelos especialistas da 

área. Cada área tem peculiaridades, né... que precisam ser respeitadas dentro 

desse processo de produção. E não é apenas a quantidade de coisas que são 

escritas ou o tempo que você demora (ECF2, 2015). 

No próprio questionário, apesar de não haver uma pergunta específica sobre o 

assunto, houve docente que adentrou na temática nas observações adicionais: “É relevante 

o trabalho político da CAPES no sentido de defender políticas públicas de qualidade que 

garantam a continuidade da pesquisa científica no Brasil. Discordo, porém, que essa 

política seja aplicada de forma indiscriminada para ciências humanas e exatas/biológicas”. 

Quando se discute a pontuação que um programa deve atingir para ser bem 

avaliado pela CAPES, pensava-se que as maiores notas na escala de “1” a “7” da Avaliação 

dos Programas de Pós-graduação se dão mais pela quantidade de publicações de um curso 

do que pela qualidade dos artigos. A autora apresentou toda uma discussão sobre 

produtivismo acadêmico e denúncias de falta de ética por parte dos docentes e até de 

mestrandos / doutorandos que, na busca por terem artigos aceitos, ao contrário de se 

dedicarem a construção do ensino e a real formação de professores e pesquisadores, estão 

seguindo critérios mercadológicos, empresariais: “Quando você pensa esse sistema de 
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avaliação produtivista pelo sistema em si – “Ah eu tenho que fazer tantos pontos, eu tenho 

que ter tantos livros, eu tenho que produzir tantas defesas em tanto tempo” – você pode 

imaginar que isso é um estímulo à produção do programa” (ECF2, 2015). De modo que a 

avaliação da CAPES tem funcionado como avaliação de desempenho e, na busca pelo 

alcance de metas, os que participam do processo tem se sujeitado a práticas de caráter 

duvidoso. Tenta-se burlar o sistema para atingir o que é imposto. 

 

Eu acredito que eles [os critérios de avaliação da CAPES] estão totalmente 

falseados pela prática de estelionato acadêmico, que é frequente. Dissertações e 

teses que não têm qualidade para serem chamadas de dissertações e teses. 

Artigos que são republicados, requentados com nomes diferentes. Já existem 

também muitos casos de plágio, né. Plágio cometido por alunos na dissertação, 

alunos de doutorado, por professores (EMA3, 2015). 
 

Ainda sobre pontuações, foi presumido e comprovado em números que poucas 

universidades que recebem as notas mais altas, sempre as receberão, fazendo seus projetos 

e publicações terem sempre mais chance de ser aceitos. E que determinadas regiões e áreas 

do saber são excluídas dos grupos hegemônicos do eixo Sul e Sudeste. Conjuntamente aos 

dados estatísticos, este trabalho apresentou muitas críticas de docentes em relação ao 

assunto. Antes mesmo da avaliação em si, a origem está nas oportunidades concedidas a 

determinadas regiões: 

O sujeito para sair dali [da universidade federal de Rondônia na fronteira da 

Bolívia] para ir a um congresso, ele gasta uma semana. É diferente do cara que tá 

no Rio de Janeiro que tá cercado de congressos por todos os lados. Do sujeito 

que tá em Minas e tá cercado de congressos por todos os lados. Então quando 

você pega essa universidade federal de Rondônia e você estabelece o mesmo 

critério com a universidade federal do Rio de Janeiro e você não dá estrutura 

igual para as duas, você não dá condição de trabalho igual para as duas, você não 

está sendo justo. Você está desprezando as peculiaridades das instituições. (...) 

então quando você estabelece um critério único para um país inteiro, isso tem 

cara de justiça, mas nada pode ser mais injusto do que isso. Nada pode ser mais 

descabido do que isso. Do que você enxergar todas as universidades federais 

como se fossem uma coisa só, todos os professores como se fossem uma cosia 

só, todas as área como se fossem uma coisa só. Não adianta você ter critério de 

área e um monte de documento de área que a CAPES tem, se na hora (...) da 

avaliação todo mundo passada pelo mesmo crivo. Do que adianta?(ECF2, 2015). 
 

E a determinadas áreas do saber: 

Para que tivesse uma justeza do processo, você teria que ter para cada área, 

critérios distintos de publicação, levando em consideração a quantidade de 

revistas, o acesso (...) Se a ideia é você ser justo, você tem que levar em 

consideração essas diferenças, considerar essas diferenças e criar critérios 

específicos para cada uma das áreas, níveis específicos de avaliação, quantidades 

específicas, tempos de defesa, de produção da dissertação, de produção desse 

mestre. O que é ser mestre em Educação e o que é ser mestre em Química. (...) 

Quanto tempo você precisa para fazer um mestre em Educação? Quanto esse 

cara tem que ler? (...) Eu tenho um filho que faz bacharelado em Química. O 

meu filho foi dois dias no laboratório, ele fez uma quantidade de reações lá, 

conseguiu comprovar o que ele queria e pronto, o TCC dele tá pronto. Agora eu 

tenho alunos de Letras que tão fazendo o TCC na área de idiomatismo, que estão 
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a 6 meses no campo fazendo pesquisa e não conseguem achar o que querem. (...) 

E isso não tem nada a ver com o fato de que o TCC do meu filho vale menos do 

que o TCC do aluno de Letras. Não tô falando aqui de valor de ciências, ciências 

mais importante, ciências menos importante. Tô falando que os métodos de 

produção são distintos. Os tempos de maturação, as formas de pesquisa são 

distintas. Por exemplo, meu filho não precisou ficar 90 dias no comitê de ética e 

pesquisa com seres humanos para aprovar um projeto. As substâncias químicas 

dele não tiveram que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para 

que ele pudesse manipulá-las do jeito que quisesse. E enquanto isso os alunos de 

Letras, eles ficam a 90, 120 dias no comitê de ética para aprovar um projeto para 

poder começar a pesquisa. Se você vai trabalhar em aldeias indígenas, às vezes 

demanda um ano para conseguir uma autorização da Funai para entrar na aldeia, 

um ano para entrar na aldeia, só que esse ano já tá correndo o seu mestrado (...) a 

CAPES não quer saber se vai entrar na aldeia ou se não vai. (...) Você tem 30 

meses para fazer (ECF2, 2015). 

Apesar de a maior parte julgar inadequado, ao mesmo tempo em que considera 

“bom” (conforme percebido na última pergunta do questionário), percebeu-se, na 

realidade, uma alienação sobre o processo de avaliação, por parte dos docentes. Eles não 

conhecem ao certo tudo o que a CAPES exige. Isso foi verificado, por exemplo, na questão 

8. Não obstante, mais do que não saber a pontuação a ser obtida pelo programa diante 

normas da CAPES, houve depoimento de professores no questionário que confessaram mal 

conhecer o processo todo: “Pensava que a CAPES considerava todo o trabalho docente, 

que inclui além da pesquisa, as aulas, as bancas, as atividades administrativas e os projetos 

de extensão”. A professora informou ainda que não sabia que ela avaliava apenas pesquisa. 

Mesmo diante de um quadro precário da situação docente, é sabido que existe 

adesão de muitos docentes às práticas e ao discurso da CAPES, podendo-se dizer que estes 

defendem a prática avaliativa em curso e repelem qualquer questionamento sobre o 

assunto. EMS4 (2015), por exemplo, não vê problemas em publicar a quantidade que a 

CAPES exige tampouco em envolver os alunos neste processo: “se eu tenho alunos, os 

alunos também precisam publicar. Eles também precisam fazer carreira e a gente vai fazer 

um grupo de publicação. Eu não vejo isso com tantos problemas. Na quantidade de 

produtos que nós devemos apresentar à CAPES”. A professora acredita ainda que a CAPES 

trata as regiões hegemônicas com mais afinco que as outras e ela concorda com isto por 

ratificar que o sudeste-sul são mais desenvolvidos: 

Primeiro você também tem que levar em conta que há regiões no Brasil que tem 

pouquíssimos programas de pós-graduação. (...) Que é o caso do Norte e 

Nordeste. (...) A CAPES tem critérios diferentes para as regiões. Por exemplo, 

como é que funciona? Para os programas que estão no Sul e Sudeste a CAPES é 

muito mais exigente do que nos programas que estão no Nordeste, Norte, por 

exemplo. E é justo que seja assim. Né? Se não justo, né, é pelo menos adequado 

porque o sul e o sudeste, eles têm condições de produzir, produzir conhecimento 

pelo desenvolvimento. Porque aqui concentram-se os maiores cursos de 

doutorado. Eu não vejo problema nisso (EMS4, 2015). 
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Visto os defensores do método e sua passividade diante de critérios produtivistas e 

mercadológicos, deduziu-se que nem sempre há conscientização das partes envolvidas 

quanto uma necessidade indiscutível de melhora na qualidade dos trabalhos submetidos 

para avaliação. Segundo Gurgel (2003, p. 58), é preciso educar o educador, na ótica 

humanista, para transformá-lo no sentido de libertá-lo. Afinal, a adesão ao modelo 

produtivista tem se naturalizado entre os professores-pesquisadores. Estes param de refletir 

sobre suas relações com a universidade. Além de retirar-lhes o tempo de lazer, a ideologia 

mercadológica tem lhes roubado o acesso à cultura geral, ao pensamento crítico, algo 

imprescindível para o trabalho docente e para um melhor entendimento do mundo. Dever-

se-ia considerar a universidade como ambiente de aprendizagem e amadurecimento 

intelectual, de reflexão. 

É a mesma coisa [que empresa privada], é a penetração da lógica da mercadoria. 

Quando você fala de produção, você fala de mercadoria. (...) E uma sala de aula, 

um processo de orientação, é um processo de aprendizagem mútua, é um 

processo que não pode ter como princípio a lógica da mercadoria. Ele só pode ter 

como princípio a lógica do dom, a lógica da entrega, a lógica do estabelecimento 

de um vínculo de caráter humano (EMA3, 2015). 
 

Em toda bibliografia que aborda a temática avaliação CAPES, bem como em 

conversa com professores, o método de avaliação da Coordenação é apontado como 

responsável trazer critérios que diminuem a qualidade do ensino como um todo, não 

apenas de textos publicados. Sendo assim, em relação à avaliação da CAPES primar pelo 

aspecto quantitativo (pontuações altas), secundarizando o qualitativo, foi observado que a 

fundação privilegia em sua avaliação principalmente publicação de artigos de Qualis A que 

garantem altas pontuações aos programas e desconsidera atividades como as aulas, as 

bancas, atividades administrativas e os projetos de extensão. 

Em relação a perda de qualidade no processo como um todo, importante esclarecer 

que nenhum trabalho de discente ou artigo submetido por professores / alunos foi avaliado, 

tampouco se assistiu aulas e julgou como os conteúdos em sala de aula (seja para pós-

graduação ou graduação) são ministrados para supor que não sejam de qualidade. Nas 

visitas aos programas de nota 4 ou 3, não foi investigado se a CAPES pontuou 

corretamente os cursos. A autora não tem competência para isso. A hipótese de uma 

educação hoje mais precária e mercantil foi ratificada ao se perceber que o professor hoje 

desconsidera a sala de aula e prioriza escrever artigos, artigos esses que eles mesmos 

atestaram por vezes pagar para serem aceitou e / ou repeti-los apenas para pontuar ao invés 

de se investir tempo em pesquisa. Como verificado, segundo muitos docentes, outro 
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problema seria o de priorizar artigos em detrimento de pesquisas mais aprofundadas que 

engendrariam em livros influencia na qualidade da educação: 

O processo que se instaura é um processo extremamente doentio, de ansiedade, 

com corolários bastante perversos, de estelionato acadêmico, não é? De pessoas 

requentando artigos, multiplicando os artigos, desmembrando a tese em uma 

série de artigos para poder publicar, das disputas para publicar nas revistas mais 

bem conceituadas (EMA3, 2015). 

Eu tenho visto com muita preocupação essa loucura, essa insanidade de desviar o 

conceito de qualidade (...). É um desvio conceitual que é um desvio muito grave, 

ele é muito grave. E ele não tem parâmetro, ele não tem referência na história da 

ciência, tá? Não tem, hein! Quer dizer, você pegar as grandes obras que 

mudaram a história das ciências foram livros. Não foram artigos. E alguns 

artigos que fizeram muita diferença foram publicados como workpapers. (...)Os 

maiores artigos, os artigos que mudaram a história da ciência, os artigos de 

Einstein, por exemplo, ele publicava workpapers na sua pequena cidade, 

entendeu? E depois esses workpapers tornavam-se conhecidos (ECF2, 2015). 

Ao longo da história, nós temos muitos exemplos que alguém pode dizer que são 

exceções, mas muitos autores, filósofos, grandes pesquisadores, levaram às vezes 

10, 20 anos para escrever uma obra que se tornou clássica. Veja Kant, Marx, O 

Capital de Marx, por exemplo. Ou O Suicídio de Durkein. Sempre a história da 

produção em quantidade, ela somente pode ser significativa se estiver aliada a 

qualidade. Do contrário, a quantidade por ela mesmo não se explica. Não faz 

sentido. Numa entrevista com um grande historiador, ele disse mais ou menos o 

seguinte: a pós-graduação hoje está condicionando os professores a fazerem 

projetos de curta duração porque tem que produzir uma certa quantidade de 

publicações, de trabalhos publicados seja artigos, capítulos de livros, livros, em 

pouco tempo (...)no caso nunca vai produzir uma obra clássica, nunca vai 

produzir um grande livro. A pós-graduação estabelecendo quantidade numéricas: 

tantos artigos ou tantas produções a cada tanto tempo, ela está condicionando o 

tipo de projeto que o pessoal vai projetar, um projeto de curta duração. É um 

risco você fazer um projeto de 10 anos se a exigência de publicar, se faz nos 

limites tão estreitos como são ainda hoje. Então, sem dúvida, para mim, o 

fundamental é a qualidade dos produtos. E isso não se mede. A quantidade pode 

ser um indicador mas um indicador para mim secundário. (...) Eu prefiro ler um 

livro a cada 5 anos de um colega que é um grande intelectual com grandes 

contribuições do que ler 10 artigos que a maioria muitas vezes apenas repete a 

mesma temática ou as mesmas questões (EVS6, 2015). 

 

Percebe-se também uma desconsideração com a qualidade do ensino ao se verificar 

fatores como menor tempo de conclusão para mestrado e doutorado: 

Os mestrados hoje, eles são monografias, eles não são mestrado, né? E os 

doutorados são mestrados bem feitos. (...) O nível baixou muito. Muito, muito, 

muito. Não tenha dúvida. Eu participo de muitas bancas, quando eu vejo os 

trabalhos eu fico indignada com a qualidade. Porque não é possível ser feito em 

dois anos, não é possível fazer disciplinas e fazer um bom trabalho. Isso não é 

porque a pessoa não quis fazer. É impossível, né? Pra qualquer pessoa. E 

dependendo do tipo de metodologia que você escolhe, o doutorado também, 

quatro anos é muito pouco (EMS4, 2015). 
 

Vamos pegar aqui a questão do tempo. Quando você estabelece 30 meses para 

uma pessoa defender o mestrado, você está desprezando as peculiaridades de 

áreas. Determinadas áreas demandam tempo maior de maturação, de pesquisa. 

(...) [O aluno] só tem duas chances: ou ele jubila no mestrado ou ele faz uma 

porcaria porque ele não tem tempo suficiente para ele fazer o que é necessário 

fazer. (...) E é óbvio que ele via optar pelo segundo, né. Ele não vai querer 
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jubilar, o programa não vai querer ficar com nota baixa, o programa vai forçar 

esse sujeito a fazer o trabalho de qualquer jeito e o que tem acontecido é que o 

nível dos trabalhos tem diminuído drasticamente; tem sido feito coisas cada vez 

piores, cada vez menores (...) porque o aluno é obrigado a fazer tudo “a toque de 

caixa” porque ele tem 30 meses para virar mestre. Então o tempo de maturação 

do conhecimento, a peculiaridade daquela área, as características de cada nível 

de conhecimento são desprezadas em função de um prazo que é estabelecido 

como critério de avaliação. (...) E o aluno que deveria estar sendo formado 

calmamente, no sentido de permitir que ele tivesse dentro da área dele a 

maturação necessária, ele não está sendo formado dessa forma, isso vale para 

mestrado, isso vale para doutorado (ECF2, 2015). 

 

O tempo é ainda fator decisivo de perda de qualidade quando os docentes 

comentaram que, devido a tantas atribulações, a dedicação aos alunos é menor: 

Tem pessoas que têm 10, 12, 15 orientandos. Estão fazendo os seus pontinhos, 

né? Mantendo a linha de montagem aberta. E como eu atuei na pós-graduação, e 

fui a algumas bancas, eu infelizmente tenho que dizer que é impossível essa 

orientação, porque eu orientei mestrado e de doutorado e eu sei o trabalho que 

isso dá. (...) E o que eu vi foi realmente trabalhos, muitos trabalhos, sem a 

qualidade necessária. Sem uma orientação. Porque dava para perceber que o 

professor não havia tido tempo ou não havia disponibilizado tempo para orientar. 

Se não acontecesse isso, a gente não teria tantos erros de redação, de estrutura do 

trabalho, tanto no mestrado quanto no doutorado. Às vezes você tinha teses 

volumosas, com muito material, com muita pesquisa, mas não tinha hipótese, 

não tinha reflexão (EMA3, 2015).  

 

A desconsideração com o ensino perpassa ainda na prática duvidosa de permitir que 

todos os trabalhos finais – dissertações e teses – seja aprovadas. Questiona-se se realmente 

eram trabalhos qualificados ou se “a gente tem mesmo é que empurrar para frente porque 

não pode ter reprovação porque o Banco Mundial não gota de reprovação” (ECF2, 2015): 

Eu pude perceber que era uma linha de montagem, né. (...) Eu não me lembro 

dos últimos 20, 30 anos, aliás, desde que eu sou professor aqui, eu não me 

lembro qual foi a última dissertação de mestrado ou tese de doutorado que foi 

reprovada. É um verdadeiro milagre. Todas elas são de qualidade? Todas elas 

atendem? E eu creio que não é isto que acontece. Eu creio que existe um pacto 

entre os professores que é assim: você, a dissertação do seu aluno vai para uma 

banca, né, dos seus colegas, e logo depois você vai para a banca dos orientandos 

dele. (...) Eu devo admitir que muitas vezes eu me senti muito embaraçado em 

por minha assinatura em um trabalho que não merecia. E isso é pior para a 

própria pessoa né, porque ela deveria ser orientada. Então muitas vezes em 

bancas de dissertação, de tese, eu como forma de protesto, não só analisava o 

trabalho, mas literalmente falava “olha, não tem uma hipóteses”, tem muito 

material, como é que você poderia ter construído sua técnica?”. Dizendo 

basicamente que a pessoa não tinha feito o que ela devia ter feito. Mas com 

muita delicadeza porque não é uma questão pessoal e realmente o orientador é o 

responsável, né! Então, muitas vezes, eu já vi trabalhos que o orientador, a 

orientadora, sabia disso, que o trabalho não tinha qualidade, não deveria levar o 

trabalho [para a banca] (EMA3, 2015). 

 

Este mesmo professor ressaltou ainda que pertence a um programa considerado 

como de excelência pela CAPES, por isso ele esperava trabalhos de maior qualidade: 



 

 

127 

 

Eu também participei de bancas de ótimos trabalhos, né, o que era exceção. E 

isso nós estamos falando de pós-graduação de excelência, que tem nota 7 da 

CAPES. Não é que eu seja muito exigente. Não é isso. Apenas eu tenho alguns 

princípios básicos do que eu considero ser uma pesquisa, um trabalho, né. Então 

às vezes você ia para a [banca da] qualificação e apontava um monte de coisas, 

mas não dava tempo ou o orientador não levava em consideração, quer dizer, eu 

me sentia participando de um grande teatro muitas das vezes. (...) Eu acho que 

este sistema é um sistema de fabricação de mestres e de doutores. Uma linha de 

montagem de péssima qualidade (EMA3, 2015).  

 

Consequentemente, a educação dos mestrandos e doutorandos fica comprometida. 

E se eles decidirem ser professores no futuro, provavelmente serão profissionais ruins: 

Então hoje você pega um concurso público [para doutor na universidade], e que 

você tem 50 inscritos, na prova escrita do concurso cai par 5 candidatos. E 

quando você vai fazer a seleção didática, a seleção prática, quando muito você 

salva um, dois... Não é incomum você ter concursos repetidos três, quatro vezes 

porque você não consegue aprovar um candidato (...). Então você vai acabar 

selecionando o menos ruim? É isso? A gente vai passar o resto da vida agora 

pegando o menos ruim? É o professor menos ruim. É o aluno menos ruim. É o 

candidato menos ruim. Acho que não pode ser assim, né. A gente gasta uma 

fortuna em universidade, para manter a universidade, para ficar selecionando o 

menos ruim? Não dá! (ECF2, 2015). 

 

4.4.3. Periódicos, Revistas e Rankings: A pressão que a CAPES exerce e suas 

consequências 

O questionário possuía mais de uma questão envolvendo a temática revistas e 

periódicos. A segunda pergunta, por exemplo, pretendia verificar se o docente sabia 

informar um periódico de Qualis A, um de Qualis B1 ou B2 e um de Qualis C da área do 

curso de pós-graduação no qual trabalha. Pode-se relacionar esta questão com a de número 

13, onde a maioria dos respondentes indicou que artigo possui um peso maior que aula. 

O grande problema é que a estratificação do Qualis originará uma premiação, visto 

que nem todos alcançarão tal patamar: 

A avaliação é classificatória, se relaciona a rankings, né. Há uma perspectiva de 

pirâmide e que um número grande de programas tem que ficar na base e contam 

com uma avaliação mais baixa porque significa menos financiamento. (...) E 

você tem o estrato do ápice da pirâmide e que estão nos programas considerados 

de inserção internacional. Eles têm privilégios, né. (...) É uma avaliação 

discriminadora. Ocorre o inverso do que deveria ocorrer. Isto é, quem está mais 

fraco deveria ter mais respaldo, mais suporte para se tornar um bom programa e 

o que acaba ocorrendo é que o programa vai descendo e é castigado por aquilo 

que ele não atinge, às vezes por falta de condições (ELB5, 2015).  

 

Sobre a referência à pirâmide, DJP (2015) também faz esta analogia. O professor 

explica que a curva estatística da escolha das revistas e seus Qualis deveriam ir se 

modificando ao longo do tempo, ou seja, iniciar com poucas revistas Qualis A (topo) e um 

número maior de periódicos B e C (base). Conforme houvesse melhora da qualidade das 
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revistas, o estrato A iria aumentar de tamanho se igualando a outros estratos e/ou até 

ficando maior do que estratificações que contivessem revistas menos qualificadas. Todavia, 

os avaliadores buscam uma curva normal perfeita, onde apenas 25% pode ser Qualis A. A 

CAPES corrobora o professor ao explicar que visa “acomodar a entrada de periódicos nos 

estratos superiores – A1, A2 e B1” (CAPES, 2012, p. 1), “respeitando as proporções 

definidas pelo CTC-ES, ou seja, a proporção de periódicos A1 ser menor que a proporção 

de A2; A1 + A2 representar no máximo 25% do total de periódicos” (IBIDEM) de cada 

área. E juntos, A1 + A2 + B1 não podem ultrapassar o total de 50% dos periódicos de cada 

área, bem como o somatório das outras estratificações somarem 50%. 

Ainda segundo a instituição, o número de periódicos em A1, o estrato superior, 

deve ser inferior ao número de revistas A2, para que fique clara a hierarquização por 

qualidade (CAPES, 2008, p. 1), como se ter menos revistas A1 indicasse a real qualidade 

destas. Seria como se A1 abarcasse, por exemplo, 10% das revistas e A2 uma pouco mais – 

15% – de modo a completar os 25% exigidos pela CAPES (vide figura 2).   

Estas regras foram encontradas em comunicados e resoluções da CAPES para 

vários cursos em anos distintos, mostrando que esta prática se mantém há algum tempo: 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo (2012), Biotecnologia (2011), Ciências 

Agrárias (2012), Enfermagem (2013), Ensino (2007; 2013), Medicina (2008), Odontologia 

(2013), entre outros. 

Esta norma da CAPES, segundo DJP (2015), ELB5 (2015) e Figueiredo (2015), faz 

com que os critérios de classificação de um estrato não abarquem o número cada vez maior 

de periódicos previsto para cada estratificação. O que gera o efeito da curva estatística de 

Gauss (gráfico de curva normal, curva em forma de sino), semelhante a uma pirâmide: a 

Comissão da CAPES tem de realizar uma análise comparativa dos periódicos que se encaixam 

em cada estrato, para decidir qual permanece e qual perde o seu Qualis para dar lugar a outro. 

DJP (2015) inclusive trouxe a nosso conhecimento que a reunião da Enanpad 

(Encontro acadêmico realizado pela Anpad) este ano (em novembro) não discutirá 

realmente sobre possíveis melhorias para os critérios Qualis, na verdade indicará quem vai 

“melhorar” ou não, quem será A1-A2, ou não. 

Por isso, esse sistema classificatório acaba gerando rivalidades e competição: “Você 

tem que derrubar outras cabeças e A1 é o objetivo” (ELB5, 2015). 
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Figura 2 – Analogia dos Critérios CAPES para periódicos com Curva de Gauss e Pirâmide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 

 

Como já apresentado no item 8 o docente tampouco sabia qual a pontuação a ser 

obtida por ele em publicações, considerada boa pelo programa de pós-graduação. Há 

docentes que não sabiam que havia uma pontuação considerada adequada. Depreende-se 

deste fato a alienação a qual se encontram os docentes em relação ao processo da CAPES. 

O assunto de número 9 tratava sobre como o docente julga que as revistas escolhem 

os artigos a serem publicados: se pela qualidade dos textos, pelos contatos e relações ou 

ambos. DJP (2015) relata que as comissões podem escolher seus próprios participantes, 

originando assim uma rede de “amigos” os quais na avaliação priorizarão suas próprias 

universidades. Sguissardi (2009, p. 218) explica que os grupos de coordenadores internos 

da CAPES são pertencentes em maior número a instituições do sudeste e influenciam 

assim as associações cientificas. 

10% 

* 

* 

* Observação: O percentual de 10% em A1 e 15% em A2 é uma suposição em face de, segundo as 

orientações da CAPES, A1 deva ser menor que A2 e os dois somarem 25%. Bem como B1 somado a A1 

e A2 ser um valor ≤  a 50%. Os outros estratos devem somar 50%. 
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O entrevistado ECF2 (2015) também depõe sobre o que ocorre com as comissões 

que avaliam revistas: “Conselhos editoriais não dão parecer coisa nenhuma. (...) Então se 

você tem que ter um consultor estrangeiro, você pede pro cara. Tem cara que é consultor 

em 30, 40 revistas. Eu devo ser consultor em umas 15 ou 20 que eu nunca dei o parecer, 

nunca recebi um artigo na vida”. E com artigos que são publicados em revistas A: “Às 

vezes você encontra artigos surpreendentes numa revista B5 e você lê um artigo, de duas 

ou três páginas, que te dão vontade de vomitar numa revista A1. Você diz “como é que isso 

entrou numa revista A1?”. Ele entrou porque você sabe, né, tem quem indique” (ECF2, 

2015). 

 

O questionamento 10 visou apurar se o docente já publicou em revistas que lhe 

solicitem contribuição financeira. ECF2 (2015) se indigna com o fato: 

E artigo o povo não paga para publicar? Não tem um monte de revista A1, A2 aí 

que cobra 500 dólares, 600 dólares por autor, 1000 dólares por autor para 

publicar? (...) Você vê que há uma distorção, há um deslocamento do conceito de 

qualidade. A qualidade não tá no que você escreve, está no instrumento de 

publicação. Isso é absurdo!  Isso é absolutamente absurdo! A qualidade não está 

no texto e no seu conteúdo. Está no instrumento de publicação. Então se a revista 

é A1, o texto é bom. Quem disse isso? Se a revista é A1 provavelmente eu paguei 

muito para publicar. Isso acontece aos montes aí. 

 

O item nº 11 interrogava ao docente se ele já repetiu seu texto publicado, ou grande 

parte dele, em outra revista. O intuito era o de verificar o denominado autoplágio como 

artifício para aumentar o número de artigos publicados. Conforme Domingues (2013, p. 

197), práticas de autoria indevida estão relacionadas com a lógica produtivista e deveriam 

ser punidas, pois ferem a ética cientifica. Segundo a autora (IBID., p. 195), a pressão por 

publicar faz parte do cotidiano dos pesquisadores e tem levado aos mesmos a usarem 

estratégias nada éticas para tentar cumprir a meta da CAPES. Além do autoplágio, ela cita 

ainda a autoria de artigos cuja elaboração não se teve participação efetiva de todos que 

estão ali nomeados. EVS6 (2015) pensa semelhante: “Isso é um dos problemas do 

produtivismo acadêmico, a falsa autoria, a coautoria exagerada. Hoje há casos de 500 

autores num mesmo relatório de pesquisa. Isto é absurdo”. 

No fundo, todos os professores sabem que isto é antiético. Percebeu-se na pesquisa 

que, de um modo ou de outro, eles parecem tentar se desculpar por terem tal atitude 

procurando minimizar o fato. Alguns depoimentos que indicam isto: “Sim, mas, neste caso, 

há sempre um avanço, em relação ao estado da pesquisa no texto anterior”. Houve ainda 

depoimentos contraditórios: “Não, mas já repeti parágrafos que sintetizavam a minha 
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abordagem teórica”. “Não, grande parte não, mas pequenas partes, sim; é comum uma 

mesma temática pesquisada aparecer em diferentes textos, que resultam parecidos, mas não 

iguais”. Realmente hoje, esta prática tem se tornado comum. Esta pesquisa mostrou a 

origem da mercantilização do ensino, do produtivismo e de como este pensamento está 

internalizado na sociedade, bem como determinadas práticas são banalizadas, tornando-se 

“normais”. Um professor do curso de Farmácia escreveu que a CAPES sabe que isto 

ocorre: “[A CAPES] percebe que muitas instituições, inclusive de São Paulo, tentam 

mascarar os dados”. 

 

A interrogação 12 buscou investigar se o docente já publicou um texto em outro 

idioma, quando já publicado em português, visando obter mais pontuação e faz jus a 

listagem de artifícios não éticos implementados hoje pelos docentes. A publicação 

internacional conta muito para a CAPES. Uma professora de Farmácia depôs: 

Conforme as exigências da CAPES o que mais conta ponto é a publicação em 

periódicos internacionais, logo quem publica nestes periódicos é considerado o 

melhor, quem não publica em periódicos, mas participa de outras atividades não 

tem muito reconhecimento na pós-graduação stricto sensu, mesmo se tratando 

dos mestrados profissionais. 

 

A questão 17 aborda a endogenia. Em certas instituições se eleva a preocupação 

com este aspecto, em outras parece não existir esta preocupação. Na própria autarquia de 

controle há um comportamento ambíguo. Segundo DJP (2015), ainda não há um fator de 

medição na CAPES para endogenia (é recomendado apenas evitá-la). Esta questão pode 

não parecer, mas é de grande relevância. Wood Jr. e Chueke (2008, p. 28) revelam 

preocupação com o fenômeno da endogenia devido ao favorecimento dos pesquisadores-

autores da instituição ao qual a revista pertence. Uma professora de Química escreveu no 

questionário que está bem publicar na revista do programa de vez em quando, como forma 

de apoiá-la, mas segundo ela, publicar sempre pode demonstrar um problema: que o 

professor não consegue publicar em outra ou teme a avaliação dos pareceristas. De acordo 

com o entrevistado ECF2 (2015), “Muitas vezes essas revistas são umas panelas enormes, 

que atendem a certas exigências... A instituição tem que dar conta de seus professores 

terem publicações e as revistas ficam girando em torno de si mesmas”. 

Durante a pesquisa houve docentes que responderam concordar parcialmente com a 

restrição à endogenia. Por exemplo, um professor da Psicologia alegou que “deveria se 

avaliar se de fato está ocorrendo um excesso de publicação apenas na revista do próprio 

programa”. Uma professora do curso de Letras que também concorda que haja um 
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percentual mínimo de endogenia disse que o assunto (bem como autoplágio) deveria ser 

discutido mais densamente. 

Realmente é válido que se observe a questão da endogenia e que se cobre da 

CAPES um debate mais profundo sobre o assunto, uma vez que as publicações de grupos 

de pesquisa são importante instrumento de agilização da comunicação e de diálogo com a 

realidade e a conjuntura, em face da demora nas publicações em geral. Mas algo de 

equilibrado e realista deve ser feito para distinguir uma publicação qualificada e 

reconhecida pela comunidade acadêmica de publicação que serve apenas à formação das 

“panelas” referidas.  

Conforme o item 4.4.2, não é possível falar de revistas, Qualis e publicações sem 

abordar a temática qualidade. Na subseção anterior percebeu-se nos primeiros depoimentos 

que os docentes têm priorizado publicações em artigos. Conjecturou-se neste trabalho que 

certas práticas adotadas pela CAPES levavam a este aumento nas submissões de artigos 

pelos programas de pós-graduação em face da forte pressão que a CAPES impõe por 

publicação. Constataram-se duas formas de pressão que a CAPES exerce sobre os 

programas para obrigá-los a produzir:  

1) A CAPES, além de órgão regulador, vem a ser órgão de fomento. “Aí funciona 

que nem nas empresas privadas, né? Quem tem o dinheiro é que manda” (EMA3, 2015). 

2) A CAPES pode aumentar ou rebaixar a nota de um programa a cada avaliação 

trienal. Bem como descredenciar um programa caso ele não atinja, no mínimo, nota 3 em 

seu conceito. Um dos impasses do descredenciamento é que, antes da CAPES 

descredenciar o programa, o programa muitas vezes descredencia o professor improdutivo, 

como forma de se manter vivo [grifo da autora]. Isto gera muita crítica no meio docente: 
 

Eu já vi, eu já presenciei a patética cena de ver um ótimo professor convidado a 

sair de um programa de mestrado porque num período “x” ele não havia 

conseguido publicar um artigo A, e era um excelente professor, os alunos 

gostavam, era produtor de conhecimento. Incrível, né? Só que ele ficou 

envolvido na produção de um material que não era artigo A e foi convidado a se 

retirar do programa assim, sem a menor cerimonia. “Olha, o senhor tá causando 

problemas para nossa avaliação”. Então toda história do cara, tudo o que ele fez, 

toda a produção dele, os alunos, as orientações, tudo isso é lixo. (...) Isto é 

drástico! (ECF2, 2015). 

 

A autora abre parênteses aqui para duas informações: 

a) A autora deste trabalho teve acesso à lista de docentes de cada curso no site de 

cada programa de pós-graduação e considerou os docentes ali apresentados desde o início 

da pesquisa – novembro de 2014. Em agosto deste ano, final da pesquisa de campo, houve 

algumas mudanças em 9 dos 22 cursos visitados. Devido a greve das universidades e o 
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difícil contato com as secretarias, não se soube o motivo da saída de alguns docentes dos 9 

cursos, mas apurou-se que:   

- 4 professores do curso de Matemática não pediram o recadastramento do triênio e 

a coordenadora explicou que alguns não pedem porque não querem, outros porque não têm 

produção suficiente, mas que ela não sabia informar o motivo de cada um;  

- A mesma situação ocorreu com um docente da Comunicação. Não enviou o 

material de recadastramento. Outros dois do mesmo curso foram descredenciados por fata 

de produção. 

- No curso de Literatura, uma docente foi descredenciada, pois não teve produção 

suficiente, mas está pedindo recredenciamento e outra saiu porque estava com acúmulo de 

serviço (atua com atividade administrativa). A primeira enviou uma explicação formal via 

e-mail: 

 Não me sinto à vontade para responder a pesquisa sobre o CAPES. Durante o 

ano de 2014, fui descredenciada, porque os meus “produtos” não foram 

publicados dentro do prazo estipulado. No percurso, um ensaio proposto para a 

Gragoatá [revista] em 2012, só foi publicado no primeiro semestre do ano 

passado e um outro, enviado para uma revista no exterior, não saiu por ter 

recebido uma quantidade grande de textos para publicação. Por apenas duas 

razões,  pode ter uma ideia do que sofrem os professores para produzirem como 

se textos caíssem das árvores e tendo que esperar avaliações e publicações à 

revelia de si mesmos. No momento, já tenho os produtos necessários para a 

solicitação de volta ao programa de pós-graduação da UFF, mas devo esperar a 

avaliação do pedido. 
 

b) Um entrevistado delatou que seu curso teve a nota rebaixada pela avaliação da 

CAPES e a autora constatou que, realmente, nas avaliações de 2001, 2004, 2010 e 2013 o 

programa recebeu uma pontuação “x” e no ano de 2007, provavelmente o que o 

entrevistado cita abaixo, ele foi rebaixado para “y”.  

Os critérios [de avaliação] nunca são totalmente justos, existem fatores políticos, 

por exemplo, num ano que o representante do programa de pós-graduação em X 

da UFF questionou alguns procedimentos da CAPES, alguns procedimentos 

absurdos como, por exemplo, o Qualis livro, no ano seguinte o curso X da UFF 

perdeu sua nota máxima. Eu não credito numa coincidência dessa natureza, 

porque o programa de pós-graduação da UFF é um dos mais antigos, senão o 

mais antigo, programa de pós-graduação em X do Brasil. Então, como é que de 

um ano para o outro ele mudou tanto assim? (EMA3, 2015). 

 

4.4.4. A saúde dos docentes de pós-graduação 

Diante de todos os problemas expostos e pressão, como discutido no item 4.4.3, 

suspeitou-se que os docentes estão sofrendo certa incapacidade de responder a todas as 

tarefas que lhe são impostas. Não apenas por não terem tempo de se dedicar ao que 

primeiramente deveriam priorizar – dar aulas, mas também por estarem adoecendo. 
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O questionamento de número sete dizia respeito ao docente já ter perdido o sono – 

no sentido exato da palavra – por conta das exigências de pontuação da CAPES.  

Declarar a perda do sono constitui em depoimento muito forte e relacionado às 

condições de pressão por que passam os docentes em tela.  

Além de a pesquisa ter mostrado que mais da metade dos docentes que participaram 

da mesma já perderam em algum momento o sono, por conta da CAPES, uma gama de 

doenças que atinge o meio acadêmico foi elencada. 

A impressão que se tem é de que, mesmo o docente se dedicando menos a 

graduação e as aulas, no geral, mesmo assim ele sofre com a intensificação do trabalho na 

pós-graduação e as exigências da CAPES. Um dos entrevistados lembrou que as próprias 

atividades inerentes à função de ensino já são em si capazes de sobrecarregar um docente. 

É poucos professores e muita matéria, tá? Então existem processos marginais 

que complicam esse meio de campo, tá? Tem que entender o fato de que o 

professor pode estar muito cheio de sobrecarga, né, uma pessoa que dá aula, que 

prepara sua matéria, corrige os exercícios, pensa nas provas, etc. É uma máquina, 

é uma coisa que é... ela é pesada, né. Então esse agente, né, esse ser humano é 

esquecido, o que existe por detrás desse professor é um ser humano. Que ainda 

tem problemas em casa. Tem problemas conjugais, tem problemas financeiros, 

vai ser despejado do prédio, essas coisas (EFB1, 2015). 

 

O respondente comparou a atividade docente à produtividade de uma máquina. O 

que nos remete ao modelo taylorista-fordista. Godoi e Xavier (2012, p. 457) assemelham o 

produtivismo a uma fábrica de fazer pontos. Inseridos no “produtivismo” acadêmico, os 

pesquisadores tornam-se operários de uma linha insana de montagem, pois “quem não se 

mostrar agitado e sobrecarregado, imerso em inúmeros projetos e atividades, será 

prontamente cunhado de improdutivo, apático ou preguiçoso” (WOOD, 2012). O problema 

do modelo mecanicista, observado por Morgan (1996, p. 41), é que ele tende a limitar as 

capacidades humanas, em lugar de ativá-las, modelando os seres humanos para servirem 

aos requisitos da organização mecanicista. Os empregados despendem frequentemente 

muitas horas em um trabalho que nem valorizam nem apreciam. Sguissardi (2009, p. 17) 

em uma epígrafe de sua obra cita Waters (2006, p. 51): “O estudioso típico se parece cada 

vez mais com a figura retratada por Charlie Chaplin em seu Tempos Modernos, 

trabalhando louca e insensatamente para produzir”. “O produtivismo transformou a 

academia em uma perfeita „fábrica de loucos‟” (GODOI E XAVIER, 2012, p. 457). 

 

4.4.5. O trabalho docente em si: O professor e o coordenador de pós-graduação 

Segundo Oliveira (2009, p. 14), o mundo acadêmico hoje possui jornadas de 
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trabalho estafantes e os docentes competem entre si, isso resulta em funcionários 

desgastados. Sguissardi (2009, p. 43) relembra que segundo o modelo de avaliação da 

CAPES, o professor-pesquisador que atua na pós-graduação, além de ministrar aulas para a 

graduação, prepará-las, bem como cuidar de provas, deve ainda se submeter a uma série de 

exigências cujos resultados repercutirão na avaliação trienal do programa em que o docente 

participa. Além de dar aulas também na pós-graduação e do pouco tempo para pesquisas e 

orientação, estas demandas englobam: a) produzir e publicar determinada quantidade de 

“produtos” científicos por ano; b) conseguir que suas pesquisas sejam financiadas por 

agências de fomento; c) prestar assessorias e consultorias científicas; d) proferir palestras e 

conferências e participar de eventos nacionais e internacionais. 

Significativo mencionar que alguns docentes não participaram da pesquisa com o 

questionário por alegarem falta de tempo, dois deles informaram isto formalmente, via e-

mail, um professor de Ciências Médicas: “Já comecei a realizar este questionário, mas não 

tive como terminar. Me pareceu muito longo. Infelizmente minha rotina deixa pouco tempo 

livre, pois além das atividades nas Universidades tenho muitos compromissos com a 

medicina”; e uma professora de História: “Eu não tenho condições de responder a este 

questionário; sinto muito, mas mal tenho tempo para um pequeno descanso antes de me 

deitar para dormir”. 

Sguissardi (2009, p. 171) reproduz a fala de uma docente que conta que o trabalho 

docente se modificou nos últimos dez anos e ela ficou muito estressada com este processo, 

não tirava férias e não almoçava, teve gastrite hemorrágica e pneumonia. Ficou internada 

20 dias. Hoje tem colesterol alto. Mesmo assim, querendo cumprir a demanda que lhe é 

exigida, a única cosia que passou a fazer para se cuidar é tirar de 30 a 45 minutos para 

almoço e duas semanas de férias por ano. 

Claro que há os que discordam. Uma docente de Química ao responder o 

questionário informou que “40 horas DE [dedicação exclusiva] dá tempo de fazer as duas 

atividades [graduação e pós-graduação] sem que uma interfira na outra”. 

A questão 13 requeria que os professores dessem pesos de 0 a 7 a determinadas 

atividades acadêmicas hoje rotineiras, considerando 0 (zero) uma atividade que não deveria 

ser avaliada pela CAPES. Percebeu-se mais uma vez a ênfase que os docentes têm dado 

para a produção de artigos e para a pós-graduação em detrimento de livros e da graduação. 

Oposto a isso, EFC2 (2015) declarou que “Eu priorizo livros. Então eu me dedico muito 

mais a escrever livros. O que, aliás, é uma coisa que vai de encontro com a política da 

CAPES porque agora eles querem destruir a validade do livro né, querem criar um qualis 
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para livro, como se isso fosse possível”. 

Através da revisão bibliográfica e da pesquisa, pode-se perceber ainda a perda do 

pensamento crítico no novo ambiente produtivista no qual o docente está inserido. Isto se 

deve entre tantos fatos a diminuição de tempo de conclusão de mestrados e doutorados. 

Um professor sinalizou isto no questionário:  

O trabalho da CAPES é indispensável, especialmente por sua vocação de 

sustentar o trabalho de nosso Ensino Superior. Mas a obsessão por produtividade, 

e a consequente diminuição do tempo, por exemplo, de Mestrado, faz com que a 

qualidade dos trabalhos caia e que a Universidade passe a imitar as empresas 

privadas. Nesse sentido, há uma opressão e uma desqualificação provocadas pela 

CAPES. 

 

Outro problema citado nesta pesquisa é quando as demandas da CAPES interferem 

no relacionamento e convívio entre professor e coordenador de pós-graduação. O item 6 do 

formulário questionava se a relação do docente com o coordenador do seu programa era ou 

não afetada pelas exigências de pontuação da CAPES. 

A relação pode começar a ser afetada quando o coordenador cobra em excesso seus 

docentes. Sguissardi (2009, p. 161) apresenta o caso de um professor que se considera um 

“trator”, ele cobra os docentes do programa semanalmente, anuncia quem não tem Lattes 

ou se está com o Lattes atrasado. Ele publica uma lista e pede a secretária que ligue toda 

segunda-feira para os professores (a autora informa aqui que também já secretariou curso 

de mestrado na UFF e recebia a mesma orientação da diretora da Escola). O professor 

confessa ainda que faz isto para chegar em um nível de produção que faça com que o 

programa consiga captar mais recursos. 

Um dos entrevistados fala sobre essa relação: 

Essa cobrança permanente, ela não é porque o coordenador do curso acha que ela 

é justa ou importante. É porque se o coordenador do curso não cumprir os 

parâmetros da CAPES, a CAPES tira a qualificação do curso. Reduz a nota do 

curso ou simplesmente descredencia o curso. (...) Quer dizer, o pobre do 

coordenador, ele tá entre a espada e a espada. Ele apanha dos professores 

embaixo que reclamam e ele apanha da CAPES em cima porque tem que dar 

conta disso. (...) Ele tá cumprindo ordens. Nesse sentido, isso é muito 

angustiante para ele também (ECF2, 2015). 
  

Sguissardi (2009, pp. 177-178) mostra que o coordenador também sofre com isso ao 

apresentar o caso de outro coordenador. Este alega que por consequência das exigências da 

CAPES, adoeceu, perdeu 12kg em dois meses e meio. Ele era um recém-coordenador, o 

final do triênio se aproximava sem resultados e ele quis “mostrar serviço”. Véspera de 

Natal, 22 de dezembro, fez acontecer em um dia nove defesas. O professor-coordenador 

relata que em janeiro, quase foi hospitalizado. Confessou que “bate” (pressiona) nos 
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professores porque a CAPES quer que se apresse as titulações (em troca de bolsas), e que 

isto não tem gerado trabalhos com qualidade.  

 

4.4.6. Como o docente de pós-graduação enxerga a graduação?  

A supervalorização da pós-graduação e a desqualificação da graduação 

A terceira pergunta questionava ao docente o que lhe parecia mais importante: 

atividades na pós-graduação ou atividades na graduação. A maioria dos cursos investigados 

apontaram pesos idênticos a pós-graduação e graduação. 

Contudo, houve relatos de que ao serem incapazes de atuarem em conjunto na 

graduação e na pós-graduação devido jornadas de trabalho desgastantes, os professores 

privilegiam esta última. 

A graduação, ela é abandonada, ela é abandonada em vários sentidos. Ela é 

abandonada por muitos professores que não se veem mais como professores, se 

veem como pesquisadores. Houve casos de professores que disseram “eu não 

gosto de dar aula, eu sou pesquisador”. Tipo assim “eu dou aula porque eu sou 

obrigado”. No seu contracheque tá professor, você é primeiramente um 

professor. (...) Tem gente que tá voltado para pesquisa que não tá voltado para 

sala de aula, nem na pós-graduação e nem na graduação (EMA3, 2015). 
 

A quarta questão buscava verificar se o professor acredita que a pós-graduação 

influencia na graduação de forma positiva (ampliando conhecimento) ou negativa 

(diminuindo seu tempo de dedicação a ela). A maior parte optou por acreditar que ela 

influencia positivamente. Obviamente um professor doutor suscita mais confiança nos 

alunos e espera-se dele aulas e discussões mais aprofundadas. O problema na verdade não 

é este. O problema tem sido que o docente, devido a outras funções – escrever artigos, ir a 

congressos, etc. – tem abandonado a graduação. A quinta questão do formulário que 

solicitava que o docente dissesse se sente mais prazer com as atividades da pós-graduação 

ou com as atividades da graduação, pode explicar isso. Há uma evidente preferência por 

trabalhar na pós-graduação. Esta é uma situação que vem sendo reforçada com as 

condições de trabalho e outros prêmios pela atuação na pós – melhores salas, melhores 

equipamentos, melhor apoio administrativo, viagens e notabilidade. Segue o relato de um 

dos entrevistados sobre o assunto:  

Um professor me falou assim: “Seria muito bom fazer o que eu faço se eu não 

tivesse que dar aula na graduação”. Parece que é um castigo. É algo assim, que 

você faz porque você é obrigado a fazer. (...) O que acaba ocorrendo hoje é que 

devido as exigências do produtivismo e tantas outras questões, o professor tem 

que privilegiar a pós-graduação e acaba meio que abandonando a graduação, né. 

A recompensa material nas federais é a mesma. Mas a simbólica é muito 

diferente. (...) A recompensa simbólica de fazer parte da pós-graduação, de ser 

convidado para bancas, de fazer pós-doutorado, tudo isso traz muito mais 

vantagens que a graduação (ELB5, 2015). 
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Assim, o professor deixa de enfatizar o ensino para se dedicar às publicações 

exigidas, pois ministrar aulas não gera pontuação na CAPES e a graduação também passa a 

ser considerada algo secundário. Em outras palavras, o professor que ministra aulas para a 

pós-graduação stricto sensu dispensa mais ênfase para esta, ao passo que as aulas, em 

ambos os níveis são prejudicadas. O estudo teve por base a opinião dos próprios discentes. 

Seguindo este raciocínio, pode se refletir sobre como se ter um bom pós-graduando se ele 

não for um bom graduando: 

Eu acho que a grande vítima desse processo todo é a graduação, né? Porque 

como aula na graduação ela conta independentemente da qualidade da aula, 

independentemente do empenho, independentemente da preparação, da pesquisa, 

não é? Os professores se voltam para a esfera que pontua mais em termos de 

produção, né? E em termos de formação eu considero que a nossa 

responsabilidade precípua, é com a graduação porque com o mínimo de bom 

senso você percebe que sem uma boa formação na graduação, obviamente que a 

pós-graduação sofrerá, porque os alunos da pós-graduação não vêm de Marte, de 

Vênus. Eles vêm da graduação. E muitos dos nossos alunos de pós-graduação 

vêm da nossa própria graduação (EMA3, 2015). 
 

Apesar de o problema existir, pelos depoimentos foi importante perceber que 

alguns professores já têm se dado conta disso e recriminam tal atitude. Talvez seja este o 

primeiro passo para se iniciar a revisão deste sistema. 

Os graduandos queixarem-se da supervalorização da pós-graduação, mas a CAPES 

se introduz também na relação do orientando e do orientador nos trabalhos de conclusão de 

curso nos níveis da pós-graduação. Sguissardi (2009, p. 48) indica um depoimento de uma 

docente que considera o aluno da pós-graduação um “agoniado” tanto quanto o docente. As 

aulas no geral, seja de graduação ou pós, são desconsideradas. O mesmo autor (IBID., p. 

144) apresenta um relato ainda de um professor que recorda o fato de que a aula está sendo 

desvalorizada em qualquer nível, graduação ou pós-graduação, visto que não é considerada 

no Currículo Lattes. EVS6 (2015) exemplifica casos de professores que são liberados de 

ministrarem aulas para se dedicarem à pesquisa.  

 

4.4.7. Autonomia universitária: Ela existe? 

Este trabalho apresentou a definição de autonomia como autogoverno e trouxe à 

tona opiniões diversas entre os professores. Há os que concordam que a universidade 

possua autonomia, há os que acreditam que a mesma existe, mas de forma limitada (o que 

os leva a denominá-la autonomia relativa). Existem outros docentes que expressaram que o 

governo não garante autonomia às universidades, não àquela preconizada na Constituição 
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Federal. Segundo estes últimos, na verdade, temos um quadro de heteronomia e o principal 

motivo que leva a isso é que o governo quer controlar, regular as universidades com o 

intuito de continuar reproduzindo práticas capitalistas no país. 

O entrevistado que comentou sobre a autonomia relativa, mostrou aversão pelo 

termo. Segundo ele, ou se tem autonomia, ou não tem: 

Eu precisava ir frequentemente ao MEC (...), Brasília. E um dia eu fui 

apresentado a um conceito muito interessante. O diretor da SESU [Secretaria de 

Educação Superior] (...)virou-se para mim e disse assim: “vocês precisam 

entender que as universidades têm autonomia relativa”. Eu não conhecia esse 

conceito. Eu não sabia que existia uma coisa chamada autonomia relativa. Parece 

que é um conceito contraditório em si mesmo, né? Porque ou você tem 

autonomia ou você não tem autonomia. (...) A universidade pretensamente teria o 

direito dos seus destinos, mas o Reuni define uma parte dos seus destinos, a 

CAPES define outra parte, o CNPq define outra parte. O que acaba sobrando 

para a universidade é tão pouco que explica o conceito do diretor da SESU – a 

tal da autonomia relativa. E o relativo ali é quase nada, o que sobra pra você, o 

que você realmente pode decidir, o que você realmente pode deliberar, é quase 

nada (ECF2, 2015). 

Outro respondeu que autonomia, segundo o que prega a Constituição, não existe: 

É mais fácil responder o que não é [autonomia], tá? O que não é, é aquilo que 

está previsto no artigo 207 da Constituição e não é materializado. Não é 

estendido às universidades. Está escrito lá que a universidade tem autonomia 

administrativa, acadêmica, financeira, mas toda vez que falta os recursos, ou que 

não há possibilidade de gerir os recursos, e que o encaminhamento desses 

recursos está relacionado ao que faz ou ao que se deixa de fazer, e não se tem 

recursos porque não se alcança determinados índices, critérios e tal, bom, isso 

não é autonomia. (...) Ela é letra morta. Ela está prevista na Constituição, mas ela 

não se realiza. (...) Não há a livre possibilidade de autogerenciamento por parte 

das instituições (ELB5, 2015). 

Marcante o fato de uma docente entrevistada que concorda com a avaliação da 

CAPES e discorda de que a universidade não tenha autonomia; pois ela foi a única que 

expressou tal raciocínio: 

Acho que as instituições públicas– e também acho que todas as outras – mais as 

públicas porque são sustentadas com o dinheiro da nação, acho sim que elas 

precisa ser avaliada. A outra coisa é pensar com a largueza do conceito de 

autonomia. Eu vou te ser muito sincera, né? Eu tenho experiência suficiente pra 

dizer isso. Muitas vezes as pessoas denominam autonomia que não é de fato essa 

denominação. Seria muito mais um laissez-faire, “deixa eu fazer”, e também acho 

que isso não é bom. Você entendeu? Então, como a gente tem inúmeras diferenças 

individuais, e nem por isso as pessoas são ruins, eu acho que o órgão [a CAPES] 

dá o mínimo de equanimidade na produção de uma instituição, na organização de 

uma instituição. Honestamente eu não gosto muito disso, de dizer “cadê a 

autonomia da universidade?”. Eu particularmente acho minha universidade 

inteiramente autônoma. Você entendeu? Eu faço o que eu quero na minha 

universidade. Faço o que eu quero, a hora que eu quero. A universidade pública 

onde eu trabalho é uma coisa inteiramente democrática. Eu posso brigar com o 

reitor, por exemplo, posso dizer para ele que eu não gostei do que ele disse e isso 

não me acontece nada. Isso é democracia. E isso é autonomia. Eu sou autônoma. 

Eu decido o que eu quero fazer. É claro que eu tenho obrigações a cumprir, tá 

certo? Eu não quero que autonomia seja entendida como não ter obrigações. Isso 

eu tenho e eu faço, e pra mim elas não têm problema, tá? (EMS4, 2015). 



 

 

140 

 

Como este trabalho versa sobre percepções, todas devem ser incluídas. Entretanto, a 

referida docente parece ter confundindo autonomia com o direito de ir e vir (inciso XV do 

art. 5 da CF/88) em um local público ou com o direito de reclamar seus direitos quando os 

entende violados pelo seu superior (inciso XXIX do art. 7 da CF/88). Direitos estes 

distantes da autonomia preconizada no art. 207 da mesma Constituição. Esta, vai além: 

A autonomia significa o agir de acordo com a agenda interna. A própria opção da 

universidade. Quando é uma agenda externa que conduz (ou seja, são agentes 

externos, o Estado, a CAPES), que orienta a minha produção, o meu trabalho e a 

minha avaliação, esse fenômeno se chama heteronomia, e não autonomia. É o 

oposto (EVS6, 2015). 

ELB5 (2015) concorda sobre existir uma heteronomia: 

A heteronomia, ela começa desde o Ministério da Fazenda, do Planejamento, 

passa pelo Ministério da Educação, que depois passa às universidades. A 

ingerência, ela vai até a menor unidade de uma instituição, que é o 

Departamento. (...) O que a gente tem é um atentado. É exatamente o oposto 

daquilo que deveria ser. (...) Nós estamos reino da heteronomia, que é uma 

espécie de controle completo sobre os espaços. 
 

Os entrevistados explicaram o que considerariam ser uma autonomia plausível 

dentro da concepção constitucional, desde autonomia para avaliar o trabalho docente, até a 

autonomia que abrange toda a extensão universitária: 

O que seria autonomia? Evidentemente, no contexto de autonomia, seria possível 

um autogerenciamento em termos de avaliação, em termos de levar em conta as 

características e peculiaridades das regiões. Isto é, levar em conta a 

heterogeneidade de um país continente, né? (ELB5, 2015). 

Autonomia universitária significa para mim o direito de ter a melhor opção. (...) 

Então a autonomia universitária significa o direito de falar mal – no sentido 

figurado – criticar, encontrar equívocos, tanto nas áreas administrativas quanto 

nas áreas científicas. (...) A universidade não pode ser censurada (EFB1, 2015). 

Tem uma autonomia ideal, né. Aquilo que a gente gostaria que houvesse. A 

autonomia ideal passa primordialmente pelo respeito ao capital humano que uma 

universidade deve ter. Então você imagina que uma universidade tem o que 

existe melhor em termos de capital humano no país, mas esse melhor não é capaz 

nem responsável de definir seus destinos e as suas políticas. (...) Quando você 

fala de autonomia ideal, você pensa no respeito a esse capital humano. E se 

realmente é o que temos de melhor, essas pessoas devem ter condições de decidir 

como as coisas têm que ser feitas. Como é que se avalia? O que é qualidade? (...) 

Quanto tempo você demora para formar em cada área? Essas coisas todas 

(ECF2, 2015). 

 

4.4.8. A CAPES sob percepção dos docentes: 

A questão 14 procurou descobrir se o docente considera a CAPES aberta ou 

fechada a sugestões. Mais da metade dos docentes declaram a CAPES uma organização 

fechada a sugestões. Uma docente respondeu que ela é fechada para a área de Humanas e 

Sociais. Ou sempre que se quer criticá-la. 
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Por fim, a pergunta final solicitou aos docentes que, considerando o que eles têm 

observado quanto à pós-graduação no Brasil, de um modo geral, dissessem qual a 

avaliação deles em relação ao trabalho da CAPES. A maioria respondeu que o trabalho 

dela era bom. Apesar de na pergunta 1 terem indicado contraditoriamente ser inadequado. 

Um professor comentou neste item 16 que acha “ótimo no contexto da condição finita do 

homem e da sociedade democrática; como seria diferente?”. Porém, muitos ressaltaram 

sugestões de melhoria ao processo, indicando que ele pode sim ser diferente.  

Evidente que como um número grande de docentes participou da pesquisa, há 

diversas percepções sobre o assunto, havendo os que defenderam a CAPES. Dos 228 

professores, três alegaram que ela realmente está a serviço do desenvolvimento da pós-

graduação no Brasil, a seguir, a opinião de um desses docentes, pertencente ao curso de 

Ciências Médicas: 

O trabalho da CAPES, com suas avaliações periódicas, tem sido fundamental 

para o desenvolvimento da Pós Graduação no Brasil, e para a elevação da 

produção científica de qualidade nas universidades do país, mesmo com todos os 

questionamentos pontuais que eventualmente se possa fazer a alguns de seus 

critérios. 

Algo de que nem todos concordam, segue o depoimento de uma professora de 

História: “A política da CAPES não incentiva o avanço da Ciência e da Pesquisa de grande 

impacto, pois não favorece a reflexão e a qualidade da pesquisa”. 

Apesar disso, necessário ainda questionarmos como o processo pode ser de todo 

bom se, a contrário do que apregoou este professor, muitos outros informaram que ele, por 

vezes, tem desconsiderado o fator qualidade. Uma docente da Administração disse que a 

pressão afeta a qualidade: “sou contra esta pressão extrema e supervalorização do 

produtivismo que acaba afetando negativamente a qualidade do ensino na graduação”. E 

uma professora de História deixou uma reflexão no questionário que respondeu: 

A política da CAPES não incentiva o avanço da Ciência e da Pesquisa de grande 

impacto, pois não favorece a reflexão e a qualidade da pesquisa. (...) Se não me 

falha a memória, Peter Higgs, que recebeu o prêmio Nobel de Física em 2013, 

alertou que pelos critérios quantitativos atuais a pesquisa dele nunca teria se 

efetivado, pois ele nunca teria recebido financiamento e ele nunca teria 

permanecido como professor universitário, pois teria sido demitido. Vale a 

reflexão [grifo da autora]. 

Sobre pressão, um professor de História relatou que “Toda avaliação é importante. 

Mas ela não deve promover a concorrência entre pares”. Além disso, o tempo de avaliação 

da CAPES foi questionado em relação a quantidade de informações que os docentes 

fornecem para a instituição na Plataforma Sucupira. A CAPES avalia em uma semana 

dados gerados em quatro ano (DJP, 2015). 
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A pesquisadora encerra esta seção com o depoimento de um docente que resume 

várias questões levantadas neste trabalho sobre a atuação da CAPES: 

Não vejo resultados à educação ou repercussão social satisfatória, pois não 

considero que sirva à graduação ou à própria pós, uma vez que utiliza 

basicamente o critério do produtivismo, ou mesmo das leis do mercado, 

servindo para empregar um grupo iluminado que serve aos esquemas e 

vantagens governamentais. Em grande medida, a qualidade dos trabalhos em 

realidade não é aferida, pois os meios indicadores não têm condições para 

tanto, havendo produção inexpressiva, sobre temáticas que atendem ao modelo 

fashion que possam agradar revistas que ninguém lê, com artigos 

requentados, reescritos para atender ao produtivismo o que propicia a troca 

de trabalhos na forma de redes de amigos. E para completar cria desavenças 

internas dentro dos programas, entre os grupos que se opõem, entre os que 

colocam em questão o papel da CAPES e seu produtivismo e os que consideram 

tal superficialidade no trato da pesquisa como algo relevante, mormente aqueles 

indivíduos que sonham em fazer parte do carreirismo nas vantagens 

governamentais. Os sistemas de relatórios, como o da plataforma sucupira é o 

outro lado do problema, posto que obriga ao dispêndio de tempo e energia com 

algo da burocracia inócua, sem qualquer resultado benéfico para a sociedade, 

para o programa, para o professor e para o aluno.  Toda a perda de tempo e de 

energia poderia ser considerada como razoável se estivéssemos em condições de 

cumprir o papel de uma universidade de ponta como Harvard, com verbas para 

pesquisas que deem retorno à sociedade e não o que vemos, resultando em 

disputas entre colegas que valorizam o produtivismo, em programas de 

províncias, em universidades provincianas, em país periférico, com tanto 

problema social a resolver [grifos da autora]. 

 

4.5. Uma nova avaliação 

Conforme uma professora do curso de Odontologia sinalizou: “Considero que 

qualquer método de avaliação tenha pontos positivos e negativos. Deste modo, as exceções 

devem sempre ser avaliadas, de modo a evitar injustiças que porventura ocorram”. 

Aspectos negativos do trabalho que a CAPES realiza, por exemplo, foram citados por um 

professor da Engenharia: “Valores das bolsas desatualizados; Dificuldade e custos com a 

burocracia para as bolsas no exterior; Descontinuação de pagamento de bolsas por 

interferências políticas; Foco nas publicações vicia programas de pós-graduação para visar 

mais os indicadores que o conhecimento de alto nível; Pontuação dos artigos deveria 

considerar a nota da revista na época da publicação”. 

Dentre outros citados ao longo da pesquisa, seja através da aplicação do 

questionário ou através das entrevistas, fez surgir algumas sugestões de melhorias ao 

processo de avaliação da CAPES. As sugestões serão aqui expostas, afinal “para o bom 

desempenho de uma avaliação, é necessário proporcionar uma escuta do trabalhador. (...) 

para que o trabalhador possa ser reconhecido pelo trabalho real e, em vez de se alienar, 

emancipar” (ANJOS, 2013, p. 68). Outrossim, este trabalho versou sobre as percepções 
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dos docentes sobre a avaliação da CAPES e objetivou entre outras coisas trazer sugestões 

dos atores envolvidos sobre a melhoria do processo de avaliação ao qual seus cursos e eles 

próprios são submetidos. Iniciando pelo que expôs um dos entrevistados: 

A avaliação tem essa coisa que não está muito pré-determinada do 

comportamento pessoal do avaliador quando faz a avaliação. Uma maneira de 

evitar esse problema é se há um rodízio de avaliadores nas comissões que vão 

examinar a instituição. Aí os julgamentos pessoais de cada um são demolidos na 

média de julgamentos. Então, somente depois de um confronto de avaliadores – 

e que sejam distintos – passarem nessa avaliação, você pode ter um julgamento 

igual e que essa conotação pessoal mude (EFB1, 2015). 

 Visto que os docentes não opinaram de forma ampla e genérica sobre a avaliação, 

mas com sugestões pontuais, algumas serão apresentadas na tabela a seguir: 

Tabela 27 – Percepções dos docentes avaliados pela CAPES 

Sugestões de melhorias para o processo de avaliação da CAPES 

Curso Sugestão 

Química O mais difícil é avaliar a qualidade do produto humano formado: os 
mestres e doutores, e nisto, falhamos. Mas como fazê-lo? Avaliando a 
formação obtida pelos mestres e doutores, através de questionários 
direcionados aos profissionais, após variados tempos de titulação, para 
se ter uma ideia da formação dos alunos como um todo, mas não por 
cada programa (a American Chemical Society já testou isto).  

LATEC Flexibilização na categorização de orientação, considerando que todos 
(orientadores e co-orientadores oficiais) têm o mesmo peso de 
orientação (o CNPq já adota esta medida). 

Literatura As horas de aula deveriam ser computadas como produção. 

Farmácia Valorizar a publicação em revistas nacionais, sobretudo em temas de 
interesse para a saúde pública. 

História Temos sido fracos para propor propostas políticas que atendam as 
especificidades da área de humanas, dos quais o valor e o peso da tese 
é uma das questões relevantes e que nos diferencia da área 
tecnológica. 

História Deveríamos considerar o quantitativo, mas dar um peso maior ao 
qualitativo. Precisaríamos de equipes de avaliação plurais e 
reconhecidas que pudessem ousar, periodicamente. Evitando-se o 
ridículo procedimento de contar citações, ou seja, quais as publicações 
que mais têm peso nas atividades de uma área específica. 
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Curso Sugestão 

História Na carreira docente, por exemplo, acho que para professores mais 
novos é mais importante publicar em revistas de alto padrão para 
serem avaliados entre pares, do que para professores seniores que já 
publicaram em várias destas revistas. Nesse caso, pode ser mais 
importante publicar em revistas menos prestigiadas de modo a 
alavancar novos horizontes de produção acadêmica e cooperação. E 
certamente, professores mais experientes na área de Humanidades 
deveriam ter a publicação de livros mais reconhecida do que artigos em 
revistas, que provavelmente ele já podem ter publicado artigos em 
outra época, repetindo que já fizeram. Além disso, a cooperação 
acadêmica deveria ser um critério mais importante para distinguir 
programas de ponta. Desse modo, participação em grupos integrados e 
participação em coletâneas deve ter um lugar, especialmente para 
identificar lideranças no caso dos seniores, e seu trabalho de formação 
e estímulo à produção de mais jovens e diálogo entre pares.  

Os padrões afirmam um perfil estandartizado, homogêneo. A 
diversidade de propósitos e perfis deveria ser valorizada.   

Comunicação A CAPES poderia financiar com edital próprio pesquisas de 
sciencemetrics que utilizassem bases como o Google Scholar (o qual 
inclui livros) para mensurar o impacto e a qualidade da produção 
acadêmica. Para impacto, indicadores como o fator H e outros 
poderiam ser utilizados e, para a qualidade assumida, além do Quali-
livros e do Qualis para periódicos, também a mensuração de prêmios (o 
que é um indicador forte de qualidade). Isso com diferentes pesos. Peso 
menor para locais e regionais e maior para nacionais e internacionais. 

Comunicação Se o trabalho da CAPES for só medido pela avaliação de PPGs, acho 
pouco. Acho que é necessário democratizar (de verdade) o acesso aos 
seus financiamentos e discutir democraticamente suas políticas, longe 
do aparelhamento das coordenações. 

Fonte: A autora 

Com esta tabela, percebe-se que “Exemplos históricos de proposta de avaliação (...) 

existem” (ELB5, 2015), o problema é a CAPES acatá-las: 

A área de Educação fez uma proposta. Outras áreas também fizeram propostas. 

Mas existe um argumento que é definitivo. Ele é emudecedor. Se você não fizer 

isso, você não vai ter financiamento, tá? Então não há, assim, um incentivo na 

direção de “Ah, ok, vocês têm uma crítica a essa proposta? Vocês não concordam 

com ela? Então façam uma outra posposta”. Não existe isso. Não há essa 

possibilidade. (...) Existe um documento que se chama Avaliando a Avaliação da 

CAPES, (...). Propostas têm. Foram feitas, mas elas não tiveram nenhuma 

ressonância frente ao sistema que é hegemônico e adotou o recurso de 

financiamento como forma de garantir que aquele modus operandi seja mantido. 
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Já em relação aos docentes entrevistados e após uma pesquisa bibliográfica sobre a 

temática, pode-se perceber que muitos alegam que a lei 9.394 de dezembro de 1996 (lei 

das diretrizes e bases da educação nacional, LDB) sobrepujou a Constituição Federal de 

1988 no que tange à autonomia das universidades. A autonomia concedida no artigo 207 – 

“As universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial” – ficou limitada com órgãos avaliadores e de fomento, 

com ao CAPES: “Olha, a gente vai ter sempre problemas de autonomia com a universidade 

quando você pensa com os órgãos avaliadores. Eles nunca serão de acordo com a 

autonomia que a universidade desejaria” (EMS4, 2015). 

Tourinho e Palha (2014, p. 282) inclusive cobram de reitores, pró-reitores, 

Coordenadores de Cursos e inclusive da ANDIFES e ANDES que propugnem a autonomia 

constitucional. Os próprios professores deveriam exigir esta autonomia. Segundo uma 

docente de Química: “Todo trabalho de avaliação tem seus problemas pontuais e a sua 

solução depende do envolvimento/sugestões da comunidade.”. Uma professora de História 

escreveu: “Acho que os problemas com a CAPES decorrem da própria categoria. Sou de 

uma geração pioneira, de LUTA, que não dizia „O que a CAPES quer‟ ”. 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

Conclusão 

  

No primeiro capítulo, esta pesquisa trouxe como problema o fato de muitos 

professores tecerem comentários negativos sobre a avaliação docente realizada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – a CAPES. O estudo da 

história desta fundação pública e da pós-graduação brasileira, bem como a compreensão da 

origem do que se convencionou chamar de produtivismo acadêmico no segundo capítulo, 

além da pesquisa de campo apresentada e discutida na quarta parte do trabalho, embasaram 

este trabalho de modo que os objetivos e suposições concebidos fossem alcançados. 

 A coleta de dados empregando um questionário e a entrevista discriminados na 

terceira seção deste trabalho foram os principais instrumentos utilizados na metodologia. 

Após a coleta, os dados foram analisados e interpretados. 

Este trabalho identificou as percepções dos docentes da UFF em relação à avaliação 
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da CAPES por meio de um questionário, bem como a de sete outros docentes de 

universidades distintas através de entrevistas e diálogos. 

A autora expos a história da CAPES relacionando-a ao histórico da pós-graduação 

no Brasil, pois entende que o contexto ao qual o objeto de estudo está inserido interfere no 

fenômeno. 

Foi ainda importante explicar conceitos técnicos da avaliação da CAPES para 

melhor compreensão do leitor, em muitos artigos críticos sobre a temática hoje há essa 

lacuna. Deve-se conhecer o funcionamento do sistema antes de tentar interpretá-lo e julgá-

lo. 

Analisou-se que, tomada a UFF como referência, o sistema de avaliação da CAPES 

tem sido instrumento bom para as áreas de Saúde e Exatas e Naturais está caminhando para 

o regular nas áreas de Humanas e Sociais. Apesar de ter se escolhido a UFF como 

parâmetro, em face da similaridade de estrutura com outras universidades públicas, 

percebe-se que o fenômeno produtivista e suas consequências englobam todo o ensino 

superior público. Relatos de professores de outras instituições públicas foram colhidos para 

evidenciar essa semelhança. 

Depreende-se da pesquisa que a CAPES não é ainda um padrão de excelência 

acadêmica para os mestrados e doutorados, visto que foi julgado como inadequado pela 

maioria e em face de muitas críticas que recebeu.  

Sobre o impacto no plano físico e mental das ações de avaliação da CAPES sobre o 

trabalho docente nas universidades públicas, o trabalho apresentou uma bibliografia sobre 

a temática que inclui depoimentos de professores e o estado de stress que se encontram, 

bem como o quadro geral de saúde deles. Na UFF, mais da metade dos professores 

respondentes alegaram já ter perdido o sono – literalmente – por causa da CAPES. A perda 

do sono e a sua declaração constituem em depoimentos muito fortes sobre as condições de 

pressão por que passam os docentes em tela. 

Pressão que leva o docente a escrever mais artigos que livros; repetir artigos porque 

a quantidade pontua mais que a qualidade; diminuir o tempo de duração de cursos 

superiores para que pessoas possam se inserir no mercado de trabalho mais cedo; 

descredenciar um programa ou um professor improdutivo; compactuar em privilegiar o 

eixo sul-sudeste, justificando que estes são mais desenvolvidos; permitir ter seu 

desempenho avaliado por metas... Observando com cuidado, é possível perceber, neste 

modo de operar, traços da ideologia gerencialista-capitalista. O modelo empresarial 

envolveu a educação superior, as universidades e, por consequência, o trabalho docente. 
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Ele atinge a graduação e fortemente a pós-graduação.  

Muitas sugestões de melhorias foram levantadas ao longo do trabalho e, dez delas, 

bem pontuais e específicas, foram apresentadas ao final da pesquisa. Em relação aos 

docentes entrevistados, o foco de sugestão precípuo foi quanto a reivindicação da 

autonomia que a universidade tem direito de acordo com a CF/88. 

Querer organizar o trabalho e torná-lo eficiente não seria tão grave se isso, na 

verdade, não tivesse um intuito maior, o de reproduzir o capitalismo. O ensino ultrapassou 

os limites da empresa e agora exerce uma função que outrora fora da igreja e depois da 

política, ele passa a difundir uma ideologia – o neoliberalismo – no meio acadêmico, ao 

que tudo indica, abandonando abordagens mais reflexivas. 

 A seguir, uma reflexão mais abrangente sobre esta pesquisa. 

 

Percepções da autora em relação a CAPES e sobre o estudo realizado acerca 

do produtivismo acadêmico 

Primeiramente, por curiosidade, importante relatar neste espaço algumas 

dificuldades da pesquisa. Nenhum curso/coordenador, ao receber nosso convite, se opôs a 

participar da pesquisa. Todavia, dez cursos dos 22 que participaram não nos auxiliaram na 

mediação entre a discente e os docentes. Dois professores declararam verbalmente não 

querer participar por acharem a pesquisa tendenciosa. Houve alguns docentes que agiram 

de modo grosseiro em seu tratamento a mestranda. Um dos cursos permitiu a divulgação 

do questionário, mas dificultou muito o processo solicitando que saísse em ata de reunião 

de plenária a aplicação do questionário, a seguir que a diretora e vice-diretora da 

instituição apresentassem um parecer em relação ao mesmo, entre outras demandas que 

nos fizeram “perder” quatro meses apenas para conseguir que o questionário fosse 

disponibilizado pela primeira vez aos professores deste curso em específico. Antes de 

criticar a CAPES, noticia-se aqui o fato de que também é muito difícil o acesso ao docente 

de pós-graduação, o que torna o processo, por vezes, desestimulante. 

A autora percebeu que além de registrarem suas percepções em relação a CAPES, 

os docentes expuseram suas opiniões em relação a alguns itens da pesquisa. Mesmo o 

questionário sendo objetivo, os professores que os receberam impressos foram escrevendo 

comentários ao longo das questões, mesmo sem serem solicitados. 32% dos que 

responderam o questionário online deixaram opiniões sobre o mesmo ou sobre a CAPES 

no campo de observações adicionais. Todas as contribuições de grande valia. Percebe-se 
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assim uma necessidade do professor em falar sobre seu trabalho e sobre a avaliação. 

Entre os participantes houve críticas como “O questionário não é bom”. Mas em 

número muito menor do que os que apoiaram a pesquisa. Apoios como “Parabéns pela 

iniciativa. É um tema desafiador e relevante para o desenvolvimento do Brasil. Digno de 

ser tratado em uma pesquisa. Faço votos para que consiga uma boa análise dos dados”; 

“Sua pesquisa é muito importante”; “Parabenizo o prof. orientador e a mestranda 

(pesquisadora)”;“Como coordenadora CAPES-Cofecub n. 752/12, gostaria que este 

trabalho fosse considerado como critério QUALIS A pela CAPES”; entre outras 

considerações motivaram a continuação da pesquisa dentro da temática.  

Após alguns estudos, concluiu-se que a CAPES tem seguido um viés liberal em sua 

maneira de operar. Nos anos 1980 – 1990, uma série de recomendações preconizada pelos 

organismos financeiros multilaterais acarretou em reformas políticas e econômicas 

mundiais e neoliberalismo ascendeu fortemente no mundo. O Brasil sentiu bastante de seus 

efeitos a partir dos anos 1990, com a inserção do modelo no país pelo governo do PSDB. 

Uma forma de introduzir este pensamento no país foi através do gerencialismo, que se 

utilizou das reformas estatais da época para atingir o setor público, submetendo-o aos 

moldes comércio-empresa e trazendo a tona conceitos como „eficiência‟ e „produtividade‟. 

A ideologia neoliberal avançou também na área acadêmica fazendo com que as 

universidades operassem como empresas, o que resultou na mercantilização da educação 

superior e a adoção de critérios exclusivamente quantitativistas para se avaliar o trabalho 

docente. Trabalho este avaliado regulado pela CAPES. Duas das consequências desse 

processo foram a intensificação do trabalho docente e a qualidade da produção acadêmica 

passou a ser desconsiderada em prol da valorização da quantidade– ambas bases do 

produtivismo acadêmico. 

Outras consequências do modo como a CAPES opera foram elencados pelos 

professores: priorização de determinadas áreas do saber, privilégios concedidos a um 

mesmo grupo de universidades, competição entre pares, etc. A autora entende que todas as 

consequências sejam graves. Porém, mais grave é o fato dos docentes aderirem ao discurso 

neoliberal. Conclui-se como falha desta pesquisa que se deveria ter questionado aos 

docentes se eles entendem que o Consenso de Washington sugeriu “recomendações” 

neoliberais aos países subdesenvolvidos, artimanhas estas aceitas por países como o Brasil. 

Nosso país consentiu que o Banco Mundial e outros organismos multilaterais 

propusessem-nos uma reforma na educação superior em benefício de países do primeiro 
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mundo; tudo documentado no relatório La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de 

la experiência (El desarrollo em la práctica) (BANCO MUNDIAL, 1995). Também se 

deveria ter perguntado aos professores se eles sabem da existência desse relatório. É de 

difícil aceitação que os docentes saibam disso e acatem ou não percebam as consequências 

dessa medida.  

Isto foi até mesmo pontuado por um professor no questionário que escreveu que 

deveríamos refletir sobre os critérios subjacentes às definições de pontuação ou de 

„relações‟ com a CAPES. Ou seja, ela chamou atenção para o fato de que para uma boa 

pesquisa, seria preciso uma reflexão mais consistente sobre que critérios definiram as 

“regras” CAPES. Como esta pesquisa mostrou, essas regras foram definidas nos anos 1990 

e há 15 anos vem ocorrendo um desmonte feroz do sistema científico e tecnológico da pós-

graduação. 

Há ainda o fato de que, devido a estes acordo, não interessa à CAPES sugestões de 

melhorias. Na verdade, o governo, após assinar acordos com organismos internacionais, 

não quer mudanças. E utiliza a CAPES como um instrumento para manter a regulação dos 

cursos. 

Como forma de manter uma estrutura de poder, o Estado está contribuindo para a 

formação da consciência desses indivíduos através de uma concepção neoliberal. É 

lastimoso ainda que parte dos professores aceite este processo como forma de aumentar 

sua remuneração.  

De nada adiantará sugerir melhorias para a avaliação da CAPES sem antes entender 

porque ela existe. Sem antes compreender o contexto histórico ao qual as universidades 

brasileiras estão inseridas. Discutir se livros devem ou não ter qualis, se a CAPES deve 

avaliar aulas ou projetos de extensão ou ainda se as universidades devam garantir sua 

autonomia preconizada na Constituição –tudo isso é válido pois a universidade deve 

mesmo ser um espaço para discussão, aprendizagem mútua e construção do conhecimento. 

Porém, chega-se a conclusão de que na verdade tudo isto esteja desviando o nosso foco 

para um problema maior – não é apenas a universidade que nunca teve autonomia, mas o 

país é que está atado para autonomamente decidir quais caminhos seu sistema de ensino e 

pesquisa deve adotar. 

Analisando tudo, a autora sugere que em disciplinas como Seminários de Pesquisa, 

por exemplo, antes de se “aprender” a fazer artigos ou dissertações/teses, seja ensinado aos 

alunos como funciona o sistema CAPES de avaliação. O importante é começar a trazer o 

assunto à tona. Consequentemente, o professor da disciplina terá de pesquisar sobre os 
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métodos da CAPES e assim o programa teria um docente que realmente entende tudo o 

que almeja a CAPES. A pesquisadora descobriu que por vezes nem mesmo o coordenador 

está ciente de tudo o que a CAPES exige. Não há como se falar sobre os métodos sem 

conhecê-lo, tampouco exigir da Coordenação sem entender os motivos que a levam a 

disseminar essa cultura. Os professores teriam argumentos para discutir em reuniões sobre 

o assunto. A autora acredita que mesmo que a disciplina seja lecionada por professores que 

apoiam o modelo produtivista, os alunos começariam a pensar o sistema, ao invés de 

apenas reproduzi-lo. Este movimento de compreensão do fenômeno e métodos será mais 

eficaz que palestras e artigos ou trabalhos sobre o assunto. Sem desmerecer a importância 

destes. As palestras hoje têm estado vazias porque os professores estão preocupados em 

produzir, não em discutir. Os palestrantes têm ido para ganhar pontos, mais do que para 

apresentar pesquisas consistentes e debatê-las. Como os temas de artigos e trabalhos de 

dissertações e teses hoje podem ser mais facilmente filtrados por tema, quem não se 

interessa, por exemplo, por “produtivismo acadêmico” ou não acredita neste fenômeno, 

não irá ler esta pesquisa. Palestras e trabalhos ou livros devem subsidiar uma discussão que 

começa em sala de aula. Se começarmos a falar da CAPES nas aulas a mobilização será 

maior. Há professores que aderiram e internalizaram o método, mas é possível que o 

tenham feito por não terem percebido a dominação que ele enreda. Haverá sempre um 

aluno para discordar ou questionar. Isto pode levar à reflexão. E existem os professores que 

já estão na luta pelo fim de alguns critérios de avaliação arbitrários. Se a CAPES fosse uma 

temática no currículo de alguma disciplina dos programas, a solução poderia vir destes 

últimos, impulsionados por seus estudantes e professores mais conscientes. 
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ANEXO I 

 

Questionário aplicado aos docentes de pós-graduação da UFF, nas áreas de exatas, 

humanas e saúde. 

 

Informações Pessoais: 

Homem  (   )     Mulher  (   ) 
 

Tempo de universidade COMO PROFESSOR: _________________. 
 

Tempo de professor em pós-graduação STRICTO SENSU: _________________. 
 

Sobre o curso de pós-graduação stricto sensu onde atua: 

a) Nome do Curso: ___________________________________. 

b) Nome do Programa: _________________________________________________. 

 

Conhecimento sobre o processo de avaliação docente realizado pela CAPES: 

1 - CONSIDERA A AVALIAÇÃO DA CAPES: 

(   ) Procedimento adequado por cobrir o trabalho de pesquisa, aspecto fundamental da 
pós stricto sensu. 

(   ) Procedimento inadequado por não cobrir todo o trabalho docente, que inclui além da 
pesquisa, as aulas, as bancas, as atividades administrativas e os projetos de extensão. 

 
2 - O(A) SR(A) SABE INFORMAR UM PERIÓDICO DE QUALIS A, UM DE QUALIS B1 OU B2 E 
UM DE QUALIS C DA ÁREA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO QUAL TRABALHA? 
A -  
B1 ou B2 - 

C - 

 
3 - O QUE LHE PARECE MAIS IMPORTANTE? MARQUE O PESO DE 1 A 7: 

As atividades na pós-graduação      12   3   4   5   6   7 

As atividades na graduação1   2   3   4   5   6   7 

 
4 - VOCÊ PERCEBE A INFLUÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO 
SENSU: 

(   ) Porque diminuiu seu tempo para as atividades na graduação. 

(   ) Porque amplia os conhecimentos que você tem e que compartilha com a graduação. 

(  ) Porque amplia os conhecimentos que compartilha, mas diminui seu tempo para as 
atividades na graduação. 

(   ) Todas as situações. 
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5 - VOCÊ TEM MAIS PRAZER: 

(   ) Com as atividades da pós-graduação 

(   ) Com as atividades da graduação 

 
6 - SUA RELAÇÃO COM O COORDENADOR DO SEU PROGRAMA: 

(   ) Não é afetada pelas exigências de pontuação da CAPES. 

(   ) É afetada pelas exigências de pontuação da CAPES. 

 
7 - VOCÊ JÁ PERDEU O SONO NO SENTIDO EXATO DA PALAVRA POR CONTA DAS 
EXIGÊNCIAS DE PONTUAÇÃO DA CAPES? 

(   ) SIM        
 Muitas vezes (   ) 
  

Poucas vezes (   ) 

(   ) NÃO 

 
8 - QUAL A PONTUAÇÃO A SER OBTIDA PELO DOCENTE, EM PUBLICAÇÕES, 
CONSIDERADA BOA POR SEU PROGRAMA? _________. 

 
9 - COMO VOCÊ JULGA QUE AS REVISTAS ESCOLHEM OS ARTIGOS A SEREM 
PUBLICADOS: 

(   ) Pela qualidade dos textos. 

(   ) Pelos contatos e relações. 

(   ) Parte pela qualidade dos textos, parte por contatos e relações. 

 
10 - VOCÊ JÁ PUBLICOU EM REVISTAS QUE LHE SOLICITEM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA? 
 

SIM (   )     NÃO (   ) 

 
11 - VOCÊ JÁ REPETIU SEU TEXTO PUBLICADO, OU GRANDE PARTE DELE, EM OUTRA 
REVISTA? 
 

SIM (   )     NÃO (   ) 

 
12 - VOCÊ JÁ PUBLICOU UM TEXTO EM OUTRO IDIOMA, QUANDO JÁ PUBLICADO EM 
PORTUGUÊS, OBTENDO MAIS PONTUAÇÃO? 

SIM (   )     NÃO (   ) 
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13 - QUE PESOS, DE 0 A 7, TERIAM PARA O(A) SR(A) AS ATIVIDADES ABAIXO, 
CONSIDERANDO 0 (ZERO) UMA ATIVIDADE QUE NÃO DEVA SER AVALIADA PELA CAPES? 
 

ATIVIDADES         PESO 
 

ARTIGOS PUBLICADOS .............................................................................................. 
AULAS ............................................................................................................................  
 

BANCAS 
 GRADUAÇÃO ................................................................................................. 
 PÓS-GRADUAÇÃO ........................................................................................ 
 

CAPÍTULOS DE LIVROS ............................................................................................. 
LIVROS .......................................................................................................................... 
 

ORIENTAÇÕES 
 GRADUAÇÃO ................................................................................................. 
 PÓS-GRADUAÇÃO ........................................................................................ 
 

ENTREVISTAS À GRANDE IMPRENSA ................................................................... 
PARTICIPAÇÃO EM DEBATES, PALESTRAS, ETC. ................................................ 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM CONGRESSOS E-1*................................ 
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS E-1 SEM TRABALHO .................................. 
   
 

* Evento E-1 é aquele considerado de alto nível na área. 

 
14 - POR EXPERIÊNCIA PRÓPRIA OU POR OUVIR FALAR CONSIDERA QUE A CAPES: 

É aberta à sugestões (   )    Por experiência própria (   ) 
É fechada à sugestões (   )    Por ouvir falar (   ) 
Não sabe, nem ouviu falar (   ) 

 
15 - UM CRITÉRIO MUITO REFERIDO É O QUE SE DEFINE COMO ENDOGENIA. PUBLICAR 
NA REVISTA DO SEU PRÓPRIO PROGRAMA É CONSIDERADO ENDOGENIA. VOCÊ 
CONCORDA OU DISCORDA DESSE CRITÉRIO? __________________. 

 
16 - DE UM MODO GERAL, CONSIDERANDO O QUE VOCÊ TEM OBSERVADO QUANTO À 
PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL, QUAL A SUA AVALIAÇÃO DO TRABALHO DA CAPES? 

Ótimo (   )          Bom (   )   Regular (   )   Ruim (   ) 

 
OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:          

            

            

            



 

 

161 

 

ANEXO II 

 

Entrevista direcionada aos docentes de pós-graduação de diferentes cursos de 

universidades públicas federais. 
 

1 ) O(A) sr(a) entende como é realizada a avaliação de programas de pós-graduação pela 
CAPES? 
 

2) Como o(a) sr(a) percebe o sistema de pontuação da CAPES? 
 

3) O(A) sr(a) considera esse sistema de avaliação justo? 3.1) Se não, por quê? 
 
4) O(A) sr(a) acredita que a forma de avaliação do sistema CAPES deveria continuar 
privilegiando o quantitativo, privilegiar o qualitativo ou a avaliação deve contemplar 
ambos os métodos? 
 
5) O(A) sr(a) teria uma ideia formada acerca de como poderia ser essa avaliação? 
 
6) O(A) sr(a) considera que a forma como o sistema educativo é regido no país impacta na 
qualidade da aula na graduação? 6.1) Se sim, como? 
 

7) O(A) sr(a) sabe informar um periódico de Qualis A, um de QualisB1 ou B2 e um de 
Qualis C da área do curso de pós-graduação o qual trabalha?  
 
8) O(A) sr(a) possui publicação de Qualis A? 8.1) Se não, como se sente? 8.2) É importante 
para o senhor? 
 
9) O que pensa das revistas classificadas como tal? Concorda com a forma a qual o Qualis 
das revistas é escolhido? Sabe como é realizada tal escolha? 
 
10) O que o(a) sr(a) entende por autonomia universitária? 
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ANEXO III 

 

Questionário aplicado aos discentes graduandos do curso de Administração da UFF 

de Niterói/RJ. 

 

 

 

 
 

     

       

       
       Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis 

Programa De Pós-Graduação Em Administração – PPGAd 

       1 - Quais dos docentes a seguir, você afirma ser professor de pós-graduação 

stricto sensu, independente do curso ou universidade em que exerça a 

função? 

       No. NOME X   No. NOME X 

01 Américo da C. Ramos Filho   
 

14 Frederico Lustosa da Costa   

02 Ana Maria Lana Ramos   
 

15 Ivando Silva de Faria   

03 Ariel Levy   
 

16 Jaime Baron    

04 Aurélio Lamare S. Murta   
 

17 Joana D`ArcF.Ferraz   

05 Carlos Navarro Fontanillas   
 

18 João Alberto N. dos Santos   

06 Carlyle T. Falcão Oliveira   
 

19 Joel de Lima P. Castro Jr.    

07 Claudio Roberto M. Gurgel   
 

20 José Carlos F. Abreu Filho   

08 

Daniele M. Oliveira de Jesus 

   
21 Luis Pérez Zotes   

 (em licença) 
 

22 Martius V. R. Y Rodriguez   

09 Denise Medeiros R. Salles    
 

23 Maurício Leão   

10 Eduardo Camilo da Silva   
 

24 Miguel Ferreira Lima   

11 Elza Marinho Lustosa   
 

25 Paulo Emílio M. Martins   

12 Fernando de Oliveira Vieira   
 

26 Sérgio de Sousa Montalvão   

13 Francisco José B. de Sousa    
 

27 Teresa Olinda C. Bezerra   

       2 - Qual a principal vantagem em ter aula com um professor que também é 

docente de programa de pós-graduação stricto sensu? 
              

              

              

              

       

       3 - Qual a principal desvantagem em ter aula com um professor que também 

é docente de programa de pós-graduação stricto sensu? 

              

              

              

              

 


