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Ou isto ou aquilo

Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!

Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!

Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.

É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!

Ou guardo o dinheiro e não compro doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!

Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.

Mas não consegui entender ainda
qual é o melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meireles

"Escrever não me interessa senão na medida em que o escrever se

incorpora à realidade de um combate, como um instrumento, de

tática, de esclarecimento." 

Michel Foucault

https://www.facebook.com/MichelFoucaultAuthor
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RESUMO

Esta pesquisa expõe as polêmicas e contradições da política de pós-graduação brasileira no tempo presente,
contemplada  na  linha  de  pesquisa:  Educação,  Cultura  Corporal  e  Lazer.  Propõe-se  a  desenvolver  estudos
aprofundados  acerca  dos princípios  e  valores  pautados  em  uma  formação  emancipatória,  produzidos  e
defendidos pela Pós-graduação stricto sensu em Educação, a partir dos direcionamentos da política de avaliação
e financiamento da Agência CAPES.  Objetiva-se investigar os princípios de formação emancipatória que estão
sendo defendidos e definidos pela Pós-graduação  stricto sensu em Educação a partir dos direcionamentos da
Agência de Política de Avaliação e Financiamento - CAPES em seu percurso histórico. Especificamente, objetiva-
se  contextualizar o papel da Pós-graduação  stricto sensu em Educação diante das reconfigurações socioeconômicas,
políticas e culturais do capitalismo no tempo presente; compreender a relação entre os critérios de produtividade e
avaliação exigidos pela CAPES na lógica cultural do corpo nos envolvidos na Pós-graduação stricto sensu Brasileira;
analisar os sentidos atribuídos para a Pós-graduação stricto sensu dos/as pesquisadores/as entrevistados/as. A metodologia
adotada nesse trabalho investigativo contemplará a pesquisa bibliográfica, histórica, documental e a pesquisa de campo.
As  vozes de alguns dos pesquisadores envolvidos nesta história, como as de Bernadete Gatti, Osmar Fávero,
Marli André, Vera Candau e Robert Verhine e documentos produzidos por eles e elas e na literatura crítica a
temática,  compuseram esta  pesquisa. Para  a  análise  dos  dados,  pautamo-nos em conceitos como  intelectuais
orgânicos, corpo, cultura, hegemonia e contra-hegemonia, apoiados em Gramsci, em Marx, Silva e outros, numa
perspectiva  dialógica.  Entrecruzamos  as  falas  com  os  registros  documentais  produzidos  por  este  grupo,
destacando as marcas de sentido – o sentido investigado, ou seja, o debate atual das políticas educacionais na
pós-graduação  stricto sensu;  as polêmicas, paradoxos, ausências e emergências no processo de avaliação da pós-
graduação stricto sensu em Educação pela Capes. O debate sobre o corpo e a cultura na Pós-graduação stricto sensu
apontou a compreensão de um corpo instrumental, em detrimento da formação do sujeito histórico emancipado.
O que nos leva sugerir a necessidade de construção de elementos para uma contra-hegemonia e uma outra práxis
educacional na formação dos sujeitos da pós-graduação brasileira.       

Palavras-chave: Pós-graduação –  CAPES – produtividade – cultura corporal – emancipação.



ABSTRACT

This research exposes the controversies and contradictions of Brazilian post-graduate policy at the present time,
contemplated in the line of research: Education, Body Culture and Leisure. It is proposed to develop in-depth
studies concerning about the principles, values guided by an emancipatory education, produced and defended by
the Post-graduate studies in Education from the directions of the evaluation and funding agency CAPES policy.
This study aims to investigate the principles of emancipatory education being defended and defined by the Post-
graduate studies in Education from the directions of policy and funding agency review - CAPES on his historic
caree.  Specifically,  the  objective  is  to  contextualize  the  role  of  post-graduate  studies  in  Education  on  the
socioeconomic,  political  and  cultural  reconfigurations  of  capitalism  at  the  present  time;  to  understand  the
relationship between productivity and evaluation criteria required by CAPES in the cultural logic of the body
involved in the Post-graduate studies Brazilian; to analyze the meanings attributed to post-graduate studies of
researchers interviewed. The methodology used in this research work will include bibliographical, historical,
documentary research and fieldwork. Voices of some of the researchers involved in this story,  as Bernadette
Gatti, Osmar Favero, Marli Andrew, Robert Verhaine and Vera Candau and documents produced by them and in
the critical  literature composed the theme of this research. For data analysis we based on concepts such as
organic intellectuals, body, culture, hegemony and against hegemony, supported by Gramsci, Marx, Silva, and
others in a dialogic perspective. We interwove interviewees with documentary records produced by this group,
highlighting the brands sense, the current debate on educational policies  stricto sensu graduate programs, the
controversies,  paradoxes,  absences and emergencies in the process of evaluation of post-graduate studies in
Education from Capes. The debate about the body and culture in post-graduate studies pointed to an instrumental
understanding of the body, rather than the formation of the emancipated historical subject which leads us to
suggest  the  need  for  construction  of  elements  of  a  counter-hegemony and  other  educational  praxis  in  the
formation of the subject of Brazilian graduate.

Keywords: Post-graduate studies – CAPES – productivity – body culture – Emancipation.



RESUMEN 

Esta investigación expone las polémicas y contradicciones de la política de posgrado en el  tiempo presente,
contemplada  en  la  línea  de  investigación:  Educación,  cultura  corporal  y  ludicidad.  Se  propone  desarrollar
estudios  profundos  sobre  los  principios  y  valores  pautados  en  una  formación  emancipatoria  producidos  y
defendidos  en  los  posgrados  stricto sensu en  Educación  a  partir  de  los  direccionamientos  de  la  política  de
evaluación y financiamiento de la agencia CAPES. Específicamente se intenta contextualizar el papel de los
posgrados  stricto sensu en educación frente a las reconfiguraciones socioeconómicas políticas y culturales del
capitalismo en el tiempo presente,  comprender la relación entre los criterios de productividad  y evaluación
exigidos por la CAPES en la lógica cultural del cuerpo en los relacionaodos con los posgrados  stricto sensu
brasileños. También se pretende analizar los sentidos atribuidos a los posgrados  stricto sensu de las y de los
investigadores/as  entrevistados/as.  La  metodología  adoptada  en  este  trabajo  investigativo  contemplará  la
investigación bibliográfica, histórica, documental y el trabajo de campo. Vozes relacionadas con esta historia
como las  de Bernardete  Gatti  ,  Osmar  Favero,  Marli  André,  Vera  Candau e  Robert  Verhine  y documentos
producidos por ellos, así como la crítica a la temática componen este estudio. Para el análisis de los datos nos
pautamos en conceptos como intelectuales orgánicos, cuerpo, cultura, hegemonía y contra hegemonía, apoyados
en Gramsi,  Marx,  Silva y otros.   Dentro de una perspectiva dialógica cruzamos los diálogos con los datos
documentales producidos por este grupo, destacando las marcas de sentido, el sentido investigado, es decir, el
debate actual sobre las políticas de posgrados stricto sensu, las polémicas, paradojas, ausencias y emergencias en
el proceso de evaluación stricto sensu en Educación por la CAPES. El debate sobre cuerpo y cultura apunta la
comprensión de un cuerpo instrumental en detrimento de la formación de un sujeto histórico emancipado, lo que
nos lleva a sugerir la necesidad de construcción de elementos de una contra hegemonía y otra praxis educativa en
la formación de sujetos en los posgrados brasileños.

Palabras clave: postgrado – CAPES – productividad – cultura corporal – emancipación
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APRESENTAÇÃO

A realização desta pesquisa remeteu-me à minha infância e a todo o meu processo

escolar, em que eu questionava em silêncio toda aquela disciplina em sala, a necessidade

de ficar solicitando aos/professores/as a ida ao toalete e até mesmo para me levantar da

carteira. Lembro que no meu primeiro ano escolar, a professora não permitiu, em certa

ocasião,  a  minha  ida  ao  sanitário  e,  como  estava  muito  apertada,  fiz  necessidades

fisiológicas dentro da sala de aula e me sujei toda. Foi muito constrangedor, pois fui muito

criticada  pelos/as  colegas.   Outras  vezes,  o  constrangimento  se  dava  na  dificuldade

constante de lidar com a vigilância dos nossos corpos em sala: se levantava para tomar

água, para se pronunciar conversar com o/a colega, ficar em filas para avaliação, o olhar

dos/as professores/as e de pessoas que eles/as solicitavam para ajudar na aplicação das

provas  e  exames.  Era  extremamente  normal  na  cultura  avaliativa  o  uso  coercitivo  da

avaliação como castigo e punição.  Ou seja,  se o/a aluno/a não cumprisse as regras no

momento  da  avaliação  sofria  ameaças  de  perder  pontos,  de  ficar  sem a  avaliação,  de

chamar os pais  ou algum responsável  da família.  Na época descrita,  eu não possuía a

leitura de mundo que possuo no tempo presente para tentar compreender o viés por trás de

todas  aquelas  ações.  Ao  ingressar-me  na  graduação,  já  conseguia  estabelecer  algumas

relações com o comportamento de docentes que educavam na perspectiva da emancipação

do corpo discente, enquanto outros/as seguiam fielmente as normas oriundas do Ministério

da Educação. Também na graduação, ao participar do Movimento Estudantil, comecei a

estabelecer algumas análises das influências das políticas públicas educacionais na minha

formação,  as  quais  eram  orientadas  pelos  governos  de  Collor  e  Itamar  Franco,  estes

supostamente orientados pelos organismos internacionais.

No  entanto,  somente  na  pós-graduação  stricto  sensu,  cursando  o  mestrado  em

educação, foi que as constatações de influências sobre o corpo discente e docente passaram

a  existir  de  maneira  mais  explícita.  Como  discente  do  mestrado  em  educação  pela

Universidade  Federal  de  Uberlândia,  tínhamos  que  produzir  constantemente  artigos,

ensaios, enviar trabalhos a inúmeros congressos, simpósios, colóquios concomitantemente

com a escrita da dissertação, a qual também tinha um tempo hábil para ser produzida e

defendida (no máximo em 2 anos). A vivência dessas questões suscitou-me o desejo em

desvendar a origem daquelas cobranças, até que, mais uma vez, compondo a Associação

dos Pós-Graduandos -  APG, descobri  a  existência  de uma agência de  financiamento  e

avaliação que controlava os programas e estes, por sua vez, controlavam o corpo docente e



discente através de exigências constantemente burocráticas.



A realização desta pesquisa de doutorado em educação teve uma importância singular,

pois  pude  compreender  todo  o  processo  de  disciplinamento  do  meu  corpo  e  de  toda  a

comunidade  educacional.   De  acordo  com  Becker  no  diálogo  com  Adorno,  no  capítulo

Educação e Emancipação da obra de Theodor W. Adorno, Educação e Emancipação (1995),

no  fundo,  não  somos  educados  para  a  emancipação.  Precisamos  defender  e  assegurar  a

possibilidade de emancipação em cada um/a de nós, pois vivemos em um mundo que parece

particularmente determinado a nos dirigir heteronomamente. Não podemos existir conforme

nossas próprias determinações.



1 INTRODUÇÃO

     

Em política é tudo para ontem. O conhecimento, porém, precisa não
apenas ser de hoje, mas ter caráter prospectivo. Em pesquisa, tudo é para amanhã. 

(PAIVA,  1998, p. 125)

A gênese  do  interesse  pela  presente  investigação  foi  suscitada  na  graduação  em

Pedagogia no Campus de Catalão (CAC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e mestrado

em educação – Universidade Federal de Uberlândia (UFU) na vivência de períodos com foco

em políticas autoritárias para o corpo docente e discente.  Questionou-se os motivos pelos

quais éramos submetidos a um conjunto de normatização exterior e, muitas vezes, ferindo a

autonomia universitária.

No intuito de compreender estas normatizações exteriores ao  locus acadêmico, é que

esta  pesquisa  se  dedicou  a  expor  polêmicas  e  paradoxos  da  política  de  pós-graduação

brasileira no tempo presente; contemplada na linha de pesquisa: Educação, Cultura Corporal e

Lazer da Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), grupo de

pesquisa História da Cultura Corporal, Educação, Esporte, Lazer e Sociedade (HCEL).  Os

estudos  desenvolvidos  pela  linha  e  grupo  de  pesquisa,  ao considerarem a  História  como

matriz científica e afirmarem que a produção do conhecimento em educação liga-se ao social,

historicamente construído,  permitem compreender  a  lógica do poder  que está expressa na

construção,  consolidação  das  políticas  educacionais  da  organização  da  pós-graduação

brasileira. 

Se considerarmos os estudos de Foucault, a ordem estabelecida visa manter um novo

poder de julgar, onde o poder de punir recebe suas justificações, e suas regras estendem seus

efeitos  e  mascara  sua  exorbitante  singularidade  (FOUCALT,  2007).  Estudos  atuais  vêm

trazendo  a  temática  do  corpo1,  como  sendo  importante  para  a  explicação  do  mundo

sociocultural,  de  forma  geral  e  de  forma  específica  em questões  relativas  à  teoria  social

contemporânea às relações intrínsecas e multidimensionais entre o corpo e a sociedade. 

Neste estudo, consideramos que o corpo aprende e se disciplina. Conforme estudos de

Foucault (2007), Silva (2009), Daolio (1998) e Crespo (1990), infere-se que um corpo pode se

1 Se tentássemos responder à indagação "O que é o corpo?",  certamente obteríamos como resposta que o corpo é uma
realidade múltipla, constituída por diferentes práticas e modos de relação com diversas instâncias da vida social, como a
política, o meio ambiente, a religião etc. Muito embora o corpo não se constitua num mero representante ou numa mera
projeção dessas esferas de realidade, pois a sua existência sempre excede e    ultrapassa qualquer tentativa de reduzi-lo a algo
único, ele sempre se faz na relação com uma série de práticas  que o fazem ser dessa ou daquela forma, embora nunca de
modo completamente plástico. O próprio conhecimento, inclusive, pode ser considerado um modo prático de atuar sobre o
corpo, como mais uma de suas performances. (GONZALES; SOUZA; ALVES. Corpos: ações, lugares e coisas – introdução.
2011 (Ver referências) 



tornar domesticado e alienado de si mesmo, a partir  de sua alienação corporal.  A relação

corporal que se estabelece entre o sujeito, os outros e o mundo é uma relação de poder, em

que há  uma rede  de  poder  que  age  sobre  o corpo,  tornando-o  capaz  de  uma atuação de

submissão ou de viabilizar mecanismos sociais que lhe permitam resistir à opressão, afrontá-

la ou negociar com ela. 

Apresentamos  e  discutimos  algumas  implicações  da  reconfiguração  da  política

educacional brasileira frente à materialização da política neoliberal em nosso país como a

incorporação das diretrizes e  linhas de trabalho definidas  por organismos internacionais e

bancos multilaterais, desencadeando assim várias reformas educativas no processo de ensino,

aprendizagem, de financiamento, avaliação e principalmente na autonomia universitária. 

Neste  cenário,  um  conjunto  de  instrumentos  legais  colocou  e  vem  colocando  tais

reformas  em  prática,  a  exemplo  da  centralização  do  sistema  de  avaliação  que  tem  sido

desenvolvido  pela  Capes,  com  o  argumento  de  que  por  meio  da  avaliação,  divulgação,

formação de recursos e promoção da cooperação científica internacional, haverá melhoria da

pós-graduação brasileira. 

A pós-graduação brasileira  stricto sensu  no tempo presente tem sido denominada por

Bianchetti (2009) de a “era da produtividade”, por impor aos/as pesquisadores/as uma lógica

desumana  de  produção  científica,  a  qual  merece  reflexões  e  posições  críticas.  Algumas

questões podem ser levantadas como: Para quê e para quem queremos e devemos produzir?

Quais os destinos do conhecimento que geramos? Qual responsabilidade social,  cultural  e

nacional de cunho ético exige dos/as pesquisadores/as?

O conhecimento e a informação constituem no presente histórico uma força produtiva, o

que coloca as reformas educacionais como uma política educacional relevante.  De acordo

com Libâneo (2007, p. 34), estas reformas na maior parte dos países, englobam o “currículo

nacional,  a  profissionalização  dos  professores,  a  gestão  educacional  e  a  avaliação

institucional”. 

Jorge Guimarães (2011), atual presidente da Capes, ao abordar sobre a Educação como

prioridade e forma de desenvolvimento para o país, assevera que a concepção e missão de

educação da Capes, ao longo de sua trajetória, foi estabelecida a partir do cumprimento do

papel estratégico na formação de mestres e doutores, o que contribuiu para a qualidade da

pós-graduação brasileira e possibilitou o país a alcançar a 13ª posição na produção científica

internacional  a liderança em muitos segmentos na produção tecnológica. Compromisso que,

para Guimarães, está relacionado com a nova missão institucional da Capes: desde o final de

2007, a Fundação passou a investir  também na formação de professores para a educação



básica,  retomando a ideia original de seu criador,  Anísio Teixeira,  de ser uma agência de

investimento na formação de pessoal de nível superior. 

A Capes subsidia o Ministério da Educação na formulação de políticas nacionais para as

áreas  de  educação  básica,  educação  à  distância  e  pós-graduação,  corporificando,  na  sua

missão, o conceito de educação sistêmica. Esta cobre o período que vai da educação infantil

ao  pós-doutorado.  São cinco as  grandes  linhas  de  atuação:  i)  avaliação da  pós-graduação

stricto sensu (mestrado e doutorado), ii) formação de recursos humanos de alto nível no País e

exterior,  iii)  formação  qualificada  de  professores  para  a  educação  básica,  iv)  cooperação

internacional e v) acesso e divulgação da produção científica pelo Portal dos Periódicos.

Neste sentido, questionamos quais princípios estão sendo defendidos e definidos pela

Pós-graduação stricto sensu em Educação a partir dos direcionamentos da agência de política

de avaliação e financiamento, Capes, em seu percurso histórico. Em que sentido a lógica das

políticas públicas empreendidas na Pós-graduação stricto sensu  pela Capes tem contribuído

para o desenvolvimento do corpo e cultura dos envolvidos neste processo – professores e pós-

graduandos?

Outras questões pontuadas na investigação advêm das considerações realizadas pelos

pesquisadores  entrevistados  que  questionam  os  critérios  exigidos  na  formação  de

pesquisadores/as  na pós-graduação stricto sensu em educação. Os critérios estabelecidos pela

Capes anunciam uma formação para a emancipação ou para alienação?  

Objetivou-se investigar os princípios de formação que estão sendo definidos pela Pós-

graduação stricto sensu (Mestrado e Doutorado) em Educação a partir dos direcionamentos da

política de avaliação e  financiamento  da Coordenação de Aperfeiçoamento  de Pessoal  de

Nível Superior (CAPES) em seu percurso histórico. Especificamente, buscou-se contextualizar o

papel  da Pós-graduação em Educação diante das reconfigurações socioeconômicas, políticas e

culturais do capitalismo; compreender a relação entre critérios de avaliação CAPES e a lógica de

produtividade na Pós-Graduação em Educação; analisar as vozes e os documentos da Capes para

a  pós-graduação na  área  de  Ciências  Humanas  e  Educação,  registradas  na  trajetória  de

pesquisadores/as destacados/as como Osmar Fávero, Vera Maria Candau, José Baía Horta e

Marli André; a relação entre o dito e feito, entre as propostas oferecidas à minimização da

assimetria regional e a materialização destas. 

A metodologia  adotada  nesta  pesquisa  histórica  do  tempo  presente  contemplou  fontes

documentais  e  orais,  utilizando-se  conceitos  como  corpo,  cultura,  hegemonia  e  contra-

hegemonia, além de revisão bibliográfica sobre a temática em questão. 

De acordo com Silva (2009), a pesquisa histórica, considera a oralidade e a imagética



como fontes principais de investigação. Visto que todo o processo de investigação não ocorre

de maneira linear nem isento de equívocos, pois a metodologia não é um corpo de doutrina,

mas um complexo de categorias cada vez mais abrangente e sempre incompleto para conhecer

e  direcionar,  em  alguma  medida,  a  dinâmica  social  (que  não  está  constituída,  mas  é

constituinte), que é um processo. “Não se pode compreender o “específico” sem identificar

suas  múltiplas  interconexões  com  um  determinado  sistema  de  mediações  complexas.”

(MÉSZAROS 2006, p. 109)

A investigação histórica enfatiza a oralidade (história oral/memória) por compreender

aquilo que teve ou ainda tem influência notável na sociedade.  Delgado (2006) assevera que

quem constrói histórias compartilha memórias,  pois a memória é uma construção sobre o

passado,  atualizada  e  renovada no tempo presente.  A dinâmica  do  tempo refere-se  a  seu

caráter  simultaneamente abstrato e  concreto e às suas múltiplas e muitas vezes  enredadas

formas  de  manifestação  na  história.  Considerando  que  os  acontecimentos  e  processos

históricos são imutáveis, os historiadores, os sujeitos e as testemunhas da história constroem

análises naturalmente influenciadas pelo tempo no qual estão inseridos. 

Junto à pesquisa histórica, está à história oral, a qual também busca, pela construção de

fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos,

versões e interpretações sobre a História em suas inúmeras dimensões: factuais, temporais,

espaciais,  conflituosas,  consensuais.  A história  oral  é  um  caminho  para  a  produção  do

conhecimento histórico e traz, em seu bojo, um duplo ensinamento: sobre a época enfocada

pelo depoimento – o tempo passado e a época na qual o depoimento foi produzido – o tempo

presente.  Ou seja, história, tempo e memória são processos interligados. 

A história oral é um procedimento integrado que privilegia a realização de entrevistas e

depoimentos  com  pessoas  que  participaram  de  processos  históricos  ou  testemunharam

acontecimentos no âmbito da vida privada ou coletiva. Objetiva a construção de fontes ou

documentos que subsidiam pesquisas ou formam acervos de centros de documentação e de

pesquisa. Delgado esclarece que história oral e pesquisa documental, normalmente, caminham

juntas e se auxiliam de forma mútua. 

A pesquisa documental, para Gil (1991), assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica, porém

existe uma diferença entre ambas quanto à natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica utiliza-se

fundamentalmente das contribuições dos/as diversos/as autores/as sobre um determinado assunto e a

pesquisa documental se apoia em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Há que considerar que

existem de, um lado, os documentos de primeira mão que não receberam nenhum tratamento



analítico, exemplo: documentos oficiais, reportagens de jornal, cartas, contratos, diários, filmes,

fotografias, gravações, dentre outros. Há, de outro lado, os documentos de segunda mão que, de

alguma forma, já foram analisados como relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas

estatísticas, dentre outros. Contudo, ainda assim, são passíveis de pesquisa, uma vez que os olhares e

as análises de cada pesquisador são diferentes.

Segundo Minayo (2007), o apoio de revisões bibliográficas sobre os estudos já realizados

ajuda a mapear as perguntas já elaboradas naquela área de conhecimento, permitindo identificar o

que mais tem se enfatizado e o que tem sido pouco trabalhado.

Sobre a pesquisa qualitativa, a mesma autora (1999) enfatiza que, nela, a interação entre o

pesquisador  e  os  sujeitos  pesquisados  é  essencial,  em  que  estão  presentes  a  relação  de

intersubjetividade,  de interação social  com o pesquisador,  daí,  resultando um produto  novo e

confrontante, tanto com a realidade concreta, quanto com as hipóteses e pressupostos teóricos, num

processo mais amplo de construção de conhecimentos.

Bosi (2003) ao referir à memória, associa esta à cultura. A memória dos velhos pode ser

trabalhada como um mediador entre a nossa geração e as testemunhas do passado. Ela é o

intermediário informal da cultura,  visto que existem mediadores formalizados constituídos

pelas instituições (a escola, a igreja, o partido político etc.) em que existe a transmissão de

valores, de conteúdos, de atitudes, enfim, os constituintes da cultura.

Além  da  pesquisa  documental,  utilizamos  entrevistas  semiabertas  as  quais  foram

realizadas  pessoalmente,  via  skype e  e-mail,  aos/às  professores/as  que  diretamente  têm

contribuído na formulação de políticas pautadas em uma lógica diferenciada da realizada pela

CAPES, e da perspectiva crítica que vem sendo construída durante o período, referenciada

pelos grupos de trabalho da Anped. 

Para  a  realização  de  entrevistas  semiestruturadas  nesta  pesquisa,  a  preparação  de

roteiros se pautou nas orientações da referida autora e buscou considerar os dados biográficos;

constituir-se como mapa da memória, e não como uma camisa de força que pudesse impedir

maior flexibilidade na condução das entrevistas e na construção da narrativa.  Também se

buscou privilegiar a narrativa, evitando intervir com questões, para que o entrevistado não

perdesse  o  fio  de  sua  recordação;  respeitar  os  esquecimentos  e  silêncios  por  serem

significativos; considerar as lembranças do passado no presente sendo fiel à pontuação e à

transcrição das palavras e frases ditas pelos entrevistados.

Os dados e informações levantados foram analisados com base em uma das questões

mais instigantes presentes na obra de Gramsci no que diz respeito aos “intelectuais”, às suas

funções na sociedade burguesa e às possibilidades de atuação no contexto dos movimentos



sociopolíticos  transformadores,  assim  como  à  análise  da  expressão  emancipação  humana

presente na obra de Marx e Engels. Optamos por compreender o conteúdo dos documentos e

das falas dos depoentes à luz de uma análise histórica, materialista e dialética2 em que não

existem pontos absolutos de partida,  problemas resolvidos definitivamente e nem avanços

lineares, pois toda verdade parcial só assume sua significação verdadeira no conjunto. Assim,

a  presente  investigação  se  debruçará  objetivando  trazer  contribuições  a  uma  realidade

histórica que não pode ser nem se pretende individual ou definitiva. 

Como categoria de análise, consideramos a totalidade social, a cultura, a contradição e a

práxis  para  delinearmos  a  perspectiva  de  formação  humana  que  os  dados  apontaram,

buscando  apreender  e  transmitir  os  fenômenos  em sua  realidade.  Para  Silva  (2009),  os

materiais  e  as  produções  do  conhecimento  do  tempo  presente  são  fontes  importantes  de

investigação com recortes teóricos sobre a cultura corporal, o rastreamento de documentos

oficiais,  as  características  de  métodos,  programas  e  legislações.  As  histórias  de  vida  dos

sujeitos envolvidos têm dado referências claras como componentes da cultura e sua história

em  tempos  reais  e  representativos  dos  acontecimentos  sociais;  possibilitam  a  reflexão,

interpretação e a superação de versões ideológicas e de representações sociais que encobrem e

mascaram a compreensão destas realidades como totalidade da vida. 

Ao  abordar  uma  análise  histórica,  materialista  e  dialética,  fez-se  necessário

considerarmos  o  contexto  histórico  do  objeto  estudado:  Políticas  Educacionais  da  Pós-

graduação  stricto sensu orientadas pela Capes no tempo presente,  assim como a leitura e

interpretação dos documentos que apresentaram registros das contradições dessas políticas e

propostas  alternativas  realizadas  por  pesquisadores/as  renomados/as  da  área  da  educação

como Osmar Fávero, Bernardete Gatti, Marli André, Vera Maria Candau, José Silvério Baia Horta,

Carlos Jamil Cury, Ana Maria Saul, Menga Lüdke, Therezinha Fróes, dentre outros. 

Debrucei-me sobre esses documentos, buscando compreender como se entrecruzam o dito e

feito por tal agência de fomento e de avaliação, entre a utopia e a realidade, entre o que está visível e

oculto, enfim, entre a atuação da CAPES e a relação de poder, dominação e disciplinalização

dos corpos na Pós-graduação stricto sensu.   

Tendo em vista a defesa de uma formação humana emancipada,  compreendida aqui

como a formação ominilateral, de um desenvolvimento total, completo, multilateral em todos

os  sentidos  das  faculdades  de  desenvolvimento  humano,  conclui-se  que  as  análises  dos

documentos e fragmentos das falas dos/as entrevistados/as apresentaram algumas críticas à

2  Estas expressões serão aprofundadas e explicitadas nos capítulos posteriores da tese.



maneira como esses/as estão sendo medidos como “mercadoria” na era da produtividade, aos

desafios que ainda são postos às regiões Norte e Nordeste e perspectivas para a formação dos

intelectuais orgânicos para o desenvolvimento social, econômico e cultural de ambas regiões.

De acordo com Duarte (2010), parece haver contradições à proposta de formação aos/às

pesquisadores/as da Pós-graduação stricto sensu, uma vez que esses/as constituem, na área da

pesquisa, uma das mais relevantes parcelas da intelectualidade brasileira3 e de outros países.

Sendo  necessário,  portanto,  questionar  sobre  o  tipo  de  intelectual  que  o  sistema de  pós-

graduação vem formando e quais seriam os tipos de intelectuais tomados pelos cursos de

mestrado  e  doutorado,  diante  do  fato  de  a  comunidade  científica  docente  e  discente

necessitarem  produzir  cada  vez  mais  para  não  perderem  financiamento,  os  prestígios

acadêmico e social e alcançarem notas sempre maiores. 

Consideramos necessária e relevante a presente investigação,  pois desde o surgimento

da  CAPES,  em 1951,  com Anísio  Teixeira,  em que  descompassos  entre  o  planejado  e  o

executado foram denunciados na educação do Brasil, Anísio apresentava como preocupação

central a melhoria da educação superior no Brasil, e desde a sua época, recorrentes pesquisas

educacionais denunciam  a falta de qualidade da educação brasileira até o tempo presente.

Alguns/as  autores/as  mencionam que  os  desafios  apresentados  no contexto  da  Educação

Superior,  principalmente  para  a  Pós-graduação  stricto  sensu são  oriundos  de  alterações

significativas ocorridas com a resignificação do papel do Estado Brasileiro frente ao projeto

neoliberal4 em  nosso  país.  Alterações  estas  que  visam  inserir  formas  de  controle  e  de

disciplina  aos  sujeitos  e  os  submeter  a  uma intensa  onda  de  produtividade.  Tornando-se

imprescindível aos/às  pesquisadores/as  intensificarem  suas  produções  acadêmicas  a  um

quantum inesgotável  –  um corpo produtivo  com viés  de  alto  rendimento,  como se  fosse

máquina.  Silva  afirma:  “[...]  através  do  conhecimento  das  possibilidades  corporais  são

elaboradas formas de controle que permitem aumentar a produtividade, aumentar os recursos,

melhorar as técnicas, enfim, formas disciplinares de domínio da vida.” (SILVA, 2009, p. 53).

3 Em um dos capítulos da tese foram abordadas algumas características do intelectual crítico e orgânico defendidos por
Gramsci e Duarte.
4

 Anderson (1995) salienta que o neoliberalismo surgiu logo depois da II Guerra Mundial, na região da Europa e da
América do Norte, onde imperava o capitalismo. Foi uma reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista
e de bem-estar. Para Anderson, o texto de origem do neoliberalismo é o Caminho da Servidão, de Friedrich Hayek, escrito já
em 1944. Trata-se de um ataque apaixonado contra qualquer limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado,
denunciado como uma ameaça letal à liberdade não somente econômica, mas também política. A hegemonia desse programa
não se realizou do dia para a noite. Em 1979, surgiu a oportunidade de implementar a política neoliberal, pois na Inglaterra
foi  eleito  o governo  Thatcher,  o  primeiro país  de capitalismo avançado publicamente empenhado em pôr  em prática  o
programa neoliberal. Um ano depois, em 1980, Reagan chegou à presidência dos EUA. O ideário do neoliberalismo trazia
consigo novos    fatores e processos (econômicos, políticos e culturais) em que se ampliam, nesse contexto, as incertezas em
relação aos direitos sociais conseguidos na esfera nacional. 



Para a autora, o “nosso” corpo segue explorado a serviço do capital com tal maestria

que, muitas vezes, sequer conseguimos perceber o grau de aviltamento a que chegamos, uma

vez que a mais-valia absoluta continua desde os tempos da escravidão clássica e da servidão

humana. Desse modo, o desenvolvimento acelerado das forças produtivas cria tecnologias

impondo ao trabalhador um ritmo desenfreado de trabalho. 

O corpo toma a cena neste debate por entendermos que a perspectiva do poder passa em

última instância pela questão do corpo e da cultura. Sendo importante neste contexto, validar

e legitimar o embate cultural e ideológico para a superação do modo de produção capitalista.

Iniciamos  apresentando  no  primeiro  capítulo  um  “resgate”  histórico  da  instituição

Capes, vislumbrando compreender o passado e o presente das ações de tal instituição, seu

surgimento, seus objetivos iniciais e atuais, o que mudou e o que permaneceu em suas ações,

no sentido de problematizar a qualidade da produção do conhecimento que tem sido gerada

nas universidades federais brasileiras. A pesquisa está dividida em quatro eixos principais.

Apresenta  as  mudanças  no  percurso  histórico  da  Capes  através  da  coleta  de  dados  nos

materiais  de divulgação da Comemoração (50/60 anos),  os quais apresentam depoimentos

dos/as ex-diretores/as e ex-funcionários/as da Capes.

No segundo capítulo, abordamos da relação do Corpo e a Cultura na Pós-graduação

stricto sensu brasileira, perpassando por conceitualização e discussão da relação corpo/poder

e  hegemonia;  o  papel  das  ciências  sociais  e  a  hegemonia  das  ciências  exatas;  a

indagação/reflexão sobre a docilização dos corpos, ou autonomia ou alienação na produção do

conhecimento; corpos dóceis, critérios e cultura da produtividade; corpo docente e discente da

Pós-graduação stricto sensu brasileira: organismo disciplinado e docilizado?

Em  seguida,  analisamos  paradoxos  entre  regulação  e  emancipação  nas  políticas

educacionais de Pós-graduação, versando sobre a política neoliberal e a avaliação; a relação

do poder/saber hegemônico, tendo como fio condutor as interfaces do modelo hegemônico de

Pós-graduação stricto sensu brasileira com as transformações do capitalismo.

Na sequência, vozes de alguns dos pesquisadores envolvidos nesta história (como as de

Bernadete  Gatti,  Osmar  Fávero,  Marli  André,  Vera  Candau  e  Robert  Verhine)  foram

analisadas  de  forma  dialógica  a  partir  dos  elementos  levantados  anteriormente.

Entrecruzamos as falas com os registros documentais produzidos por este grupo, destacando

as marcas de sentido – o sentido investigado, ou seja, o debate atual das políticas educacionais

na Pós-graduação stricto sensu; as polêmicas, paradoxos, ausências e emergências no processo de

avaliação da Pós-graduação stricto sensu em Educação pela Capes.

Finalmente,  mas  sem  fecharmos  as  questões  suscitadas  ao  longo  da  pesquisa,



destacamos,  em  forma  de  síntese,  os  pontos  percorridos.  Das  intenções  registradas  nos

documentos oficiais da Capes às formulações questionadoras da efetivação destas intenções; o

debate  sobre  o  corpo  e  a  cultura,  neste  cenário,  apontou  a  compreensão  de  um  corpo

instrumental,  em detrimento  da  formação  do  sujeito  histórico;  os  impactos  das  políticas

neoliberais nas formulações realizadas pela Capes, o que nos leva a sugerir a necessidade de

construção de  elementos para uma contra-hegemonia para  uma outra práxis educacional na

Pós-graduação brasileira.

       

2 CAPES - UM POUCO DE SUA HISTÓRIA

A CAPES foi afirmada efetivamente como Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal



do Nível Superior a partir de 1964 com o objetivo de formar quadros para as universidades.

Seu sistema de avaliação da  Pós-graduação  stricto sensu foi  implantado em 1976.  Desde

então, vem cumprindo um papel importante para o desenvolvimento da Pós-graduação e da

pesquisa científica e tecnológica no Brasil. Suas ações estão alicerçadas em um conjunto de

princípios, diretrizes e normas: i) estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de

mestrado e de doutorado e identificar os cursos que atendem a tal padrão; ii) fundamentar, nos

termos  da  legislação  em  vigor,  os  pareceres  do  Conselho  Nacional  de  Educação  sobre

autorização,  reconhecimento  e  renovação  de  reconhecimento  dos  cursos  de  mestrado  e

doutorado brasileiros – exigência legal para que esses possam expedir diplomas com validade

nacional reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); iii) impulsionar a evolução de todo

o  Sistema  Nacional  de  Pós-graduação  (SNPG)  e  de  cada  programa  em  particular,

estabelecendo  metas  e  desafios  que  expressam  os  avanços  da  ciência  e  tecnologia  na

atualidade e o aumento da competência nacional nesse campo; iv) dotar o país de um eficiente

banco de dados sobre a situação e evolução da pós-graduação.

Em 1961, criou-se a maioria das universidades que não existiam nos primeiros nove

anos da instituição Capes. Ano este que também demarca a assinatura do decreto que cria a

Universidade de Brasília. Já em 1964, com a ascensão militar, o professor Anísio Teixeira

deixa seu cargo e uma nova diretoria assume a Capes. 1965 é considerado um ano de grande

importância para a Pós-graduação, pois é publicado o Parecer Sucupira, o qual conceituou e

normatizou a Pós-graduação no Brasil e possibilitou que 27 cursos fossem classificados no

nível de mestrado e 11 de doutorado, um total de 38 cursos no país. 

O Sistema de Avaliação é composto por dois processos conduzidos por comissões de

consultores  vinculados  a  instituições  das  diferentes  regiões  do  país:  a  Avaliação  dos

Programas de Pós-graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação.

Quanto  ao primeiro tipo  de avaliação,  este  compreende a  realização do acompanhamento

anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e cursos que integram o

SNPG. Já o segundo tipo de avaliação faz parte do rito estabelecido para a admissão de novos

programas e cursos ao SNPG. Os resultados desse processo, expressos pela atribuição de uma

nota  na  escala  de "1" a  "7" fundamentam a  deliberação Conselho Nacional  de Educação

(CNE) e (MEC) sobre quais cursos obterão a renovação de "reconhecimento", a vigorar no

triênio  subsequente.  O  segundo  tipo  de  avaliação  sistemática  deste  processo  avaliativo

consiste em: ao avaliar as propostas de cursos novos, a CAPES verifica a qualidade de tais

propostas, se elas atendem ao padrão de qualidade requerido  para esse 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.

Nos últimos 30 anos,  a CAPES contribuiu para a expansão e  consolidação da Pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação, tornando-

se  instrumento  de  ação  direta  da  comunidade  científica,  com o  objetivo  de  consolidar  a

qualificação dos quadros para o Ensino Superior e  pesquisa,  possibilitando um padrão de

excelência acadêmica aos programas de mestrados e doutorados. 

A qualificação e  a  excelência  acadêmica  na  Pós-graduação são aferidas  pela  Capes

através do Sistema Nacional de Avaliação. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação

Superior:  bases  para  uma  nova  proposta  de  Avaliação  da  Educação  Superior  Brasileira

(SINAES, 2003) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção a

regulamentação  (SINAES,  2007)  apresentam  um  pequeno  histórico  da  Fundação

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), apontando que, no

início da década de 90, a Capes foi transformada em fundação pública pela Lei n. 8.405, de 09

de  janeiro  de  1992,  tendo  como  finalidades:  i)  subsidiar  o  Ministério  da  Educação  na

formulação de políticas para a área de Pós-graduação; ii) coordenar e avaliar os cursos desse

nível  no  país;  iii)  estimular,  mediante  bolsas  de  estudo,  auxílios  e  outros  mecanismos,  a

formação de recursos humanos altamente qualificados para a docência de grau superior, a

pesquisa e o atendimento da demanda dos setores públicos e privado.

O Decreto n. 3.542, de 12 de julho de 2000, sendo especificadas as seguintes atribuições

da fundação (Decreto n. 3542; anexo I; art. 2):

Subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação e elaborar a proposta do
Plano Nacional de Pós-graduação, em articulação com as unidades da Federação,
instituições universitárias e entidades envolvidas;
Coordenar e acompanhar a execução do Plano Nacional de Pós- Graduação;
Elaborar programas de atuação setoriais ou regionais;
Promover estudos e avaliações necessários ao desenvolvimento e melhoria do ensino
de Pós-graduação e ao desempenho de suas atividades;
Fomentar  estudos  e  atividades  que  direta  ou  indiretamente  contribuam  para  o
desenvolvimento e consolidação das instituições de Ensino Superior;
Apoiar o processo de desenvolvimento científico e tecnológico nacional;
Manter intercâmbio com outros da Administração Pública do país, com organismos
internacionais e com entidades privadas nacionais ou estrangeiras, visando promover
a  cooperação  para  o desenvolvimento  do ensino  de  Pós-  graduação,  mediante  a
celebração  de  convênios,  acordos,  contratos  e  ajustes  que forem  necessários  à
consecução de seus objetivos (BRASIL, 2003, 2007, p. 47, 48 e 49).

Na  tentativa  de  ampliar  as  ações  históricas  da  Fundação  Capes  é  que  a  seguir

apresentaremos  os  depoimentos  de  alguns/as  de  seus/as  ex-presidentes,  apontando  as

principais mudanças destacadas por esses/as, no dossiê Capes 50 anos em depoimentos.



2.1 O QUE DIZEM OS/AS SEUS/AS DIRETORES/AS EM REGISTROS DOS 50 E 60

ANOS DE EXISTÊNCIA DA CAPES?  

O grande  inspirador  foi  Anísio  Teixeira  o  qual  apresentava  preocupação  de  formar

quadros para as universidades brasileiras.  Anísio foi secretário-geral  e  diretor do Instituto

Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) e do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais

(CBPE),  que  tinha  mais  quatro  subcentros  no  Brasil,  além de  professor  de  Filosofia  da

Educação. Nos anos iniciais de funcionamento da Capes (1951-1964) não se prendia muito  a

regras  rígidas.  Havia  um esquema de  normas  que  permitia  não  atender-se  àquilo  que  se

achasse não ser bom, apenas para constar, na verdade, éramos suficientemente flexíveis para

atender  a  quase tudo.  As expressões  “centro de excelência” e  “ilha de excelência” foram

expressões criadas pela instituição para aproveitar os grandes centros nacionais. Nosso único

obstáculo era, naturalmente, a escassez de verbas, mas mesmo assim ainda pudemos fazer um

trabalho muito interessante (CAPES 50 ANOS, 2002, p. 33).

Para Ricardo Guedes F. Pinto e Simon Schartzman que estiveram à frente da Capes em

abril  de  1977,  o  projeto  História  da  Ciência  no  Brasil de  Anísio  Teixeira  tinha  algum

pensamento  a  respeito  da  constituição  da  Universidade.  Anísio  era  bastante  favorável  ao

modelo da universidade americana.  Era um imenso admirador  de John Dewey,  da Escola

Nova. Por achar que os Estados Unidos tinham feito, a partir dos  lan-grant, a revolução da

Educação Superior. Anísio Teixeira era inteiramente contrário à massificação do ensino no

Brasil; considerava que tudo deveria ser muito bom desde o início.

Nunca pudemos implementar esta ideia de cursos rápidos, porque queríamos formar
bons  corpos  docentes.  Tínhamos  um  set de  qualificações,  que  não  era  nenhum
computador, mas no qual ser docente era uma qualificação importantíssima; todo o
nosso programa de treinamento era dirigido preponderante e prioritariamente para o
pessoal  docente,  especialmente  os  jovens,  que  não  eram  irrecuperáveis.
Acreditávamos plenamente que não poderia haver pesquisa sem ensino nem ensino
sem pesquisa (ALMIR CASTRO 2002, p. 40).

De acordo com o autor supra citado, a Capes foi um órgão pouco experimental. Nasceu

da amizade, do conhecimento e do respeito que tinha o ministro Simões Filho por Anísio

Teixeira  e  que  queria  fazer  a  experiência  de  um  órgão  flexível,  não  sujeito  às  teias

burocráticas, que pudesse dar um incentivo direto à Universidade brasileira. Era um órgão que

tinha pouco dinheiro. Todavia, em abril, os militares assumiram o poder, e Anísio e o referido

autor foram exonerados de todas as funções públicas.  



Suzana Gonçalves, no período em que esteve na direção da Capes, de 1964-1966, a

Capes  era  pequenina,  porém  tinha  um excelente  quadro  de  pessoal,  os  quais  não  eram

funcionários próprios, e sim, pinçados pelo fundador da Capes-Anísio Teixeira, em diversos

organismos, em especial nos vários institutos de previdência social. Na área de administração

e contabilidade havia gente muito boa. “Havia pessoas com nível superior, enquanto outras

não possuíam diploma universitário, mas haviam sido tão bem treinadas pelo Dr. Anísio e

pelo Almir de Castro, que passaram a exercer, com competência, as respectivas funções, quer

na Seção de Programas – subdividida em setores de bolsas e auxílios aos cursos de pós-

graduação – quer na Seção de Avaliação e Estudos, ou ainda na parte administrativa. Ou seja,

uma equipe pequena mas altamente qualificada por Anísio”. E, foi com base nesta equipe que

se pôde fazer um trabalho decente, objetivo, integrado em processos indispensáveis para o

crescimento do país. Eram pessoas responsáveis, que tinham um compromisso sentimental

com aquele organismo criado por alguém altamente respeitável, com quem eles se davam

admiravelmente  bem.  A  intenção  de  voltar  aos  órgãos  de  origem  era  uma  forma  de

solidariedade ao dr. Anísio Teixeira (BRASIL CAPES 50 anos, 2002, p. 48).

No que concerne aos recursos, Gonçalves ressalta que Anísio havia tentado obter do

Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID)  um  empréstimo  de  quatro  milhões  de

dólares.  Para  tanto,  procurou  Dr.  José  Garrido  Torres,  presidente  do  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social  (BNDES), argumentando que,  para uma política de

desenvolvimento,  educação  não  era  despesa,  seria  investimento  fundamental  e  assim  o

presidente deu o aval que a Capes necessitava. Conclui mencionando que o grande percalço

da Capes eram seus recursos orçamentários, indiscutivelmente exíguos e tão logo houve o

desembolso do empréstimo do BID, criou-se na Capes um órgão específico para a aplicação

daqueles recursos. Recursos estes que foram muito oportunos e fecundos para que se pudesse

estimular certas áreas em todo o país. Gonçalves reitera que as áreas mais privilegiadas pela

Capes nos anos em que esteve sob direção da mesma, eram as ciências exatas e tecnologia,

que englobava também a parte de agricultura. E um percentualzinho, só para não dizer que

não havia nada,  para as  Ciências  Humanas  e  Sociais.  “É a tal  história:  é  a  imposição,  a

urgência do país, não há por que reclamar”.

O período de 1969-1974, gestão de Celso Barroso Leite é tido sem grandes mudanças

significativas, pois continuou o mesmo trabalho, tocando os projetos. Pode ter mudado uma

pessoa ou outra, mas as diretrizes permaneceram as mesmas.

As ideias de Celso Barreto se opunham, de alguma maneira, à formulação de Anísio

Teixeira, que pregava uma articulação radical entre ensino e pesquisa. 



Sempre achei aquilo um pouco exagerado e meio irreal, porque já há tanta coisa
pesquisada  para  ensinar,  e  nem todos  têm  vocação,  seja  para  ensino,  seja  para
pesquisa. Pode-se ser excelente pesquisador e péssimo professor. Muitos não querem
perder tempo com alunos e por isso preferem fazer pesquisa. Sustentei muito essa
tese. [...] a missão da Capes é aperfeiçoar docentes de nível superior (Leite 2001, p.
60).

Marco do período de  1974-1989 é a Institucionalização da pós-graduação no Brasil –

posse de Darcy Closs como diretor da Capes e início da presidência de Ernesto Geisel. A

gestão  de  Darcy  Closs  corresponde  ao  início  da  participação  regular  da  comunidade

acadêmica nas atividades da Capes. Traz como destaque o importante papel desempenhado

pelas fundações estrangeiras, entre outras a Fundação Rockefeller. Segundo Closs (2001), o

extraordinário desenvolvimento e o reconhecimento na comunidade científica internacional,

que temos hoje nas Ciências Biológicas e na Medicina, surgiram porque os colegas tiveram

oportunidade de desenvolver pesquisa e fazer pós-graduação no exterior, além de trabalhar

com grandes pesquisadores em universidades de renome, pesquisadores que vieram treinar

muitos dos nossos cientistas.

Sobre o diagnóstico das deficiências por áreas e as grandes lacunas regionais existentes,

principalmente no Amazonas, no Nordeste e no Centro Oeste, foram introduzidos projetos

regionais, dentre eles, o Projeto Nordeste. De acordo com Closs, não bastava conceder cotas

de bolsas para as universidades menos desenvolvidas na região,  era preciso que houvesse

vagas  para  professores  nordestinos  nas  universidades  do  Centro-Sul.  Assim,  no  Projeto

Nordeste,  a  Capes  não  apenas  destinava  recursos  para  as  universidades  da  região,  mas

procurava  contribuir  adicionalmente  na  busca  de  vagas  em  cursos  de  pós-graduação,

rompendo o círculo vicioso do preconceito de que as universidades do Nordeste eram fracas

porque seus professores não conseguiam ser aceitos na Pós-graduação das universidades do

Centro-Sul. Professores mal formados não conseguiam melhorar nem a qualidade do ensino

de graduação nem implantar núcleos de pesquisa em suas universidades. 

Cláudio de Moura Castro esteve à  frente  da gestão de  1979 -1982.   Em entrevista,

afirma que  

[...] talvez uma das mais poderosas explicações para o êxito da pós-graduação no
Brasil seja esse vínculo automático entre nota, número de bolsas e auxílio financeiro
aos programas. No cômputo geral, minha avaliação é a de que a Capes é um total
sucesso, e contribuiu para isso a existência de uma forte cultura organizacional. [...]
É um trabalho de acumulação, em que um diretor vem melhorando, aprimorando o
que o outro fez (CASTRO, 2001).



Sua gestão foi  marcada pelo debate em torno do aperfeiçoamento da sistemática de

avaliação dos programas de pós-graduação e da Capes ser reconhecida formalmente como

órgão responsável pela formulação do Plano Nacional de Pós-Graduação.

Castro expõe que exceto à dedicação do  staff,  à competência, ao amor à instituição,

houve uma ruptura cognitiva entre a Capes de Anísio Teixeira e a de Darcy Closs, pois a

memória se havia perdido:

[...] só quando a Capes completou 30 anos é que fizemos uma grande comemoração
e voltamos a ver o que Anísio falava sobre ela. Criei, nessa ocasião, o Prêmio Anísio
Teixeira, para recuperar a importância de sua figura para a trajetória e o sucesso da
Capes. Eu próprio cheguei à direção sem saber absolutamente nada sobre ele, a não
ser que era um baiano de grande envergadura, que tinha feito coisas importantes,
membro do movimento da Escola Nova etc., mas seu papel dentro da Capes tinha
sido  completamente  apagado;  não  encontrei  qualquer  mensagem que pudesse  se
atribuída ao Anísio, não houve a herança de uma mensagem substantiva. Havia a
herança  de  uma  organização  com  amor-próprio,  com autoestima,  sem  nenhuma
mancha de corrupção  e  com uma meritocracia muito forte.  [...]  Anísio era  mais
formulador,  e  a  Suzana  Gonçalves  mais  o  Celso  Barroso  Leite  eram  mais
operacionais (CASTRO 2001, p.90).

A indagação de como via seu próprio papel na direção da Capes, de que entendia que

Pós-graduação não pode ter o mais remoto resquício de preocupação com equidade, justiça

social ou assistencialismo, e sim como a mais pura meritocracia, alguma coisa para formar

uma elite de pesquisadores. Por isso, a qualidade passou a ser o principal objetivo. De acordo

com Castro (2001), seu papel foi separar o joio do trigo, acertar o crescimento atabalhoado da

Pós-graduação. Desse modo, iniciou com sua campanha de qualidade: 

Tem que publicar,  tem que sair tese, tem que fazer pesquisa, tem que impor tempo
integral,  tem  que  dar  seriedade.  Ao  mesmo  tempo,  iniciei  uma  calibragem
administrativa:  mais flexibilidade para o regime de bolsas,  criação de programas
pela Capes; criamos um programa a distância, o Pós-Grade, que deu muito certo,
para  formar  professores  de  cursos  de  graduação  mais  longezinhos,  criamos  o
programa de formação científica para jornalistas, para ensiná-los a entender ciência
para poder noticiá-la adequadamente (CASTRO 2001, p. 91).

No aspecto acerca dos principais desafios da pós-graduação e, em especial para a Capes,

principal agência de pós-graduação no Brasil, Castro elucida que,

[...] em primeiro, valorizar aquilo que é a essência da produção da área, exemplifica:
“escrever  uma  tese  de  doutorado  sobre  um  compositor  ou  sobre  as  madeiras
utilizadas na fabricação de uma viola da gamba não é da essência de um curso de
música; a essência em um curso de música é dar um concerto e ter uma boa crítica,
ou  compor  uma  peça  que  ganhe  um  prêmio.  Portanto,  o  primeiro  ponto  é  a
fidelidade à essência da área. Em segundo lugar, extinguir o mestrado acadêmico,
esse iguana – achamos que o iguana deveria  ter  sido extinto,  porque é igual  ao
dinossauro,  mas não foi,  continua  aí  até  hoje.  O nosso sistema é uma cópia do



sistema americano,  mas lá  não existe  mestrado acadêmico.  O que aconteceu?  O
Brasil  criou  a  pós-graduação  mais  longa  do  mundo:  no  mínimo  três  anos  de
mestrado e cinco anos de doutorado. Terceiro,  acelerar o processo de criação do
mestrado  profissional  e  acabar com sua descaracterização,  pela  exigência  de um
programa  de  pesquisa.  A  Capes  levou  muito  tempo  para  aprovar  o  mestrado
profissional;  custou  a  compreendê-lo  dentro  de  sua  lógica,  que  é  de  formar
profissionais e não pesquisadores. O que interessa é a excelência dos profissionais
formados e não a excelência de pesquisa. A pesquisa é para o doutorado. Se alguém
quiser fazer pós-graduação em engenharia, deveria existir um mestrado profissional
onde se formam profissionais e um doutorado onde se faz pesquisa. Ora, a Capes faz
pé firme com a pesquisa no mestrado profissional. Então, qual é a diferença de um e
outro? (CASTRO, 2001, p. 99-100).

Para Castro, a Capes precisa de mais estrelas. Ela possui bons funcionários, que tocam a

máquina. Todavia em sua concepção ainda faltam mais estrelas, “[...] mais grandes cabeças”.

A gestão de Edson Machado de Sousa, de 1982-1990 foi marcada pela implementação

do II e III Planos Nacionais de Pós-Graduação. Em 1975 foi apresentado o I Plano Nacional

de  Pós-graduação  e  implantou-se  a  ideia  de  fazer  a  avaliação  dos  programas  de  pós-

graduação, iniciando em 76 e em caráter experimental.

Outra marca, foi a medida de incumbir o Conselho para elaborar e propor ao Presidente

da República o Plano Nacional de Pós-graduação. De acordo com Sousa (2002), a situação da

Capes na época,  era um tanto frágil,  e o Ministro Nei Braga decidiu que o DAU seria o

principal mecanismo para a elaboração do plano. Porém, “fomos além, e após verificar quais

seriam seus principais problemas, sua forma de atuação etc.,  propusemos ao ministro uma

reformulação completa da Capes, começando por transferi-la para Brasília.” (SOUSA 2002, p.

106-107)

A partir  da  reformulação,  a  Capes  passou  a  ser  oficialmente  vinculada  ao  DAU  e

consolidou-se de uma maneira que a política de Pós-graduação tinha que estar vinculada à

política universitária, à política de Ensino Superior do governo. Em 1975 foi apresentado o I

Plano Nacional de Pós-Graduação. Nascem nessa época os grandes programas de cooperação.

No início, além da Capes e do CNPq, o BNDES injetava recursos financeiros nos programas

identificados  como mais  promissores,  através  do Fundo de Desenvolvimento  Científico  e

Tecnológico (Funtec), um fundo de apoio específico, de apoio à ciência e à tecnologia. Foi

nessa época que se conseguiu fortalecer a Capes, utilizando-se recursos do FNDCT, além do

orçamento do Ministério da Educação. Assim, a Capes se fortaleceu muito, do ponto de vista

institucional,  ao  assumir  as  funções  do  Conselho Nacional  de  Pós-Graduação,  ao  utilizar

recursos extra-orçamentários e a começar a adquirir um pouco mais de consistência. Deixou

de ser apenas um órgão de distribuição de bolsas, para ser agência de fomento, concedendo

recursos  para  o  fortalecimento  dos  programas  de  pós-graduação  e  atuando  de  maneira



consolidada no processo de avaliação da Pós-graduação.

Apesar dos inúmeros elogios à Capes, tecidos por Souza: “capacitação dos docentes,

verdadeira implantação da pós-graduação no Brasil, na construção da competência acadêmica

por todo o país sem abrir mão de seus princípios de rigor analítico e estímulo à meritocracia”,

o ex-diretor aponta algumas críticas, mencionando que atualmente, não gosta do caminho que

a Capes está tomando, pois acha que ela está partindo para uma formalização extremamente

rígida do sistema; os controles se intensificaram, as exigências aumentaram enormemente e,

por isso, ele tem dúvidas se isso é bom para o sistema. 

No período de 1990-1992, a Capes passa a ficar ameaçada e com a posse de Fernando

Collor de Melo na Presidência da República. Em março de 1990, a Capes foi extinta, o que

traumatizou  seus  funcionários  e  toda  a  comunidade  acadêmica.  Todavia,  estes  mesmos

segmentos se mobilizaram e garantiram, em pouco menos de um mês, o restabelecimento da

agência.

As gestões de Eunice Ribeiro Durham e Sandoval Carneiro Jr., foram marcadas pelo

esforço de reconstrução e pelo empenho na transformação da Capes em fundação. Medida que

foi  aprovada  em 1992.  Durham relata  que  foi muito  criticada  por  insistir  no  critério  da

produtividade. “A congregação da Faculdade de Filosofia da USP chegou a me interpelar,

mandando uma carta  malcriadíssima,  onde dizia  que eu  estava  interferindo na  autonomia

universitária.” 

A  primeira  luta  na  gestão,  para  Durham  visava  recriar  a  Capes.  Os  próprios

funcionários,  com total  apoio da comunidade científica,  já  tinham começado a fazer  uma

enorme  mobilização,  na  qual  Durham  havia  frisado  terem  incorporado  e  conseguido

ressuscitar o órgão, com apoio integral do próprio Ministro da Educação Chiarelli. Aquela luta

durou toda a sua gestão, ou seja, um ano e meio. Durham, ao tecer comentários sobre suas

memórias na direção da Capes, remete-se a um texto “A pós-graduação no Brasil” escrito por

ela em 1991 e em coautoria com Divonzir Artur Gusso, então coordenador-geral de avaliação

da Capes. Neste documento defenderam a ampliação da pós-graduação, pois ainda está muito

concentrada regionalmente e defendem a necessidade desses centros de pós-graduação de boa

qualidade no Norte e Nordeste, especialmente dentro da perspectiva de formação do pessoal,

preocupação da Capes. “A pós-graduação é fundamental para formar pessoal para o Ensino

Superior, pensando na melhoria da qualidade.” (DURHAM 2001, p. 124).

Ângela Santana foi assessora da Diretoria Geral da Capes (1979-82), durante a gestão

de Cláudio de Moura Castro. Deixou a Capes em janeiro de 1995. A ex-funcionária relata

pontos interessantes do tempo vivido na agência:



É digna de nota esta continuidade das ações na Capes; nenhum dirigente entrou lá
para  mudar  tudo.  Todos  mantiveram  a  maioria  dos  programas,  sempre
aperfeiçoando, melhorando, mas ninguém fez terra arrasada da gestão anterior. [...]
No início, havia um livro de capa preta, que continha os critérios da avaliação. Os
funcionários da Capes que possuíam uma cópia tinham que mantê-la trancada na
gaveta, até que um dia o próprio Cláudio, que não concordava com esse segredo,
vazou a história (SANTANA, 2001, p. 138-139).

Acrescenta ainda que

[...] Na década de 1970 e no início da de 80, a Capes e os órgãos da administração
pública, em geral, tinham grande flexibilidade. Ao longo da década de 1980, a área
econômica já começou a estabelecer alguns controles burocráticos e a enrijecer a
gestão orçamentário-financeira (SANTANA, 2001, p. 149).

A respeito da gestão de Maria Andréia Loyola, período de 1992-2001, alguns destaques

são importantes em sua fala:

Considero o sistema de mérito uma das pedras de toque da Capes;  graças a ele,
conseguiu-se montar cursos de altíssimo nível aqui no Brasil. Nem pensar em mexer
nisso. Mas é também um sistema perverso, que atua como uma bola de neve, como a
reprodução  do  capital:  quem  tem  mais  leva  mais.  [...]  Fiquei  chocada  quando
constatei o exagero da concentração dos recursos no Sudeste e, sobretudo, naquelas
universidades mais ricas (LOYOLA, 2001).

Ao assumir a Presidência da Capes,  Loyola relembra a necessidade surgida de criar

algumas  políticas  compensatórias  as  quais  Eunice  já  tinha  dado  um  pontapé  inicial  no

programa Norte-Nordeste e do seu objetivo de desenvolver o Programa Norte e Nordeste de

Pós-graduação. Todavia era bastante complicado, pois além da dificuldade para fixar doutores

e pesquisadores na área, os reitores tinham muita resistência em aceitar a existência de tal

diferença e se sentiam diminuídos. Por isso queriam os recursos, mas não a intervenção. “Os

professores estabelecidos naquelas regiões têm muito medo da competição com o pessoal do

Centro- Sul” (LOYOLA, 2001, p. 176).

No que diz  respeito  às  linhas  mestras  do Programa Norte  e  Nordeste,  objetivava-se

montar cursos em áreas estratégicas da região. Cursos que contribuíssem, de alguma maneira,

para  o  desenvolvimento  regional;  selecionar  universidades  com um mínimo de  estrutura,

capazes  de  receber  núcleos  iniciais  e  apoiá-los  com recursos,  incentivando  pesquisadores

experientes e recém-doutores a se transferirem para lá e a orientarem teses e pesquisas sobre

programas regionais. 

Outra proposta existente e prevista para diminuir a heterogeneidade do sistema foi o

Programa de Compra de Periódicos. Contudo, de acordo com Loyola, acabou acontecendo de

repente e de forma regionalmente não discriminada. 



Como todo órgão federal,  a Capes  depende de recursos e  da política de pessoal do

Governo Federal como um todo; o orçamento é autônomo, mas vinculado ao orçamento do

MEC. 

Sobre  o  modelo  de  avaliação  adotado,  para  a  ex-diretora,  tem,  a  seu  ver,  nefasta

inspiração nas ciências exatas, sendo um modelo oriundo dos pesquisadores do CNPq que a

Capes incorporou. E existem áreas que não se adaptam bem. Exemplifica:

[...] a pessoa pode ser um excelente pesquisador e ter uma inserção internacional
reduzida, porque se dedica a temas a história do Brasil, tem que ser publicado aqui.
Eu já publiquei artigos e livros no exterior, mas tenho outros trabalhos que não são
interessantes  lá  fora.  Esse  é  um  problema  sério,  que  precisa  ser  corrigido  na
avaliação.  Essa  necessidade  de  inserção  internacional  está  gerando  distorções
curiosas. [...]  Acho um exagero, uma rendição cultural. O que me preocupa mais é
essa postura dominante,  toda ela centrada numa visão tecnológica da ciência..  O
desenvolvimento das humanidades, das artes e das ciências sociais é um patrimônio
da humanidade, e nenhuma sociedade pode pretender desenvolver-se de fato se não
tiver uma boa filosofia, uma sociologia, uma antropologia, uma história bem feitas
(LOYOLA, 2001, p. 182-183).

Concernente às mudanças inseridas em sua gestão acerca da avaliação, Loyola relembra

que um dos critérios que introduziu no sistema de avaliação para dar conceito “A” a um curso

de mestrado ou doutorado era sua relação para com a graduação, não apenas em termos da

participação do professor nas aulas, mas também quanto ao desenvolvimento pelo programa

de alguma atividade que contribuísse para elevar a qualidade desse nível de ensino. Acoplado

a este, outro critério estabelecido, os programas tinham obrigação de seguirem seus egressos,

justificando que não se conseguiria avaliar bem um curso se não se soubesse, por exemplo, o

que  aconteceria  depois:  para  onde  iriam  os  mestres  e  doutores  formados?  Ficariam  na

Universidade? Iriam para o setor privado? Portanto, defendia que era obrigação dos próprios

cursos acompanharem seus egressos.

Abílio Baeta Neves, em sua gestão datada de 1995, introduziu  uma série de mudanças,

dentre as quais a mais significativa foi o novo sistema de avaliação dos programas de Pós-

graduação que teve como referência padrões internacionais. 

[...] O fato é que a pós-graduação acadêmica brasileira não forma professores, mas
forma pesquisadores. A docência acaba sendo vista como aptidão secundária de todo
pesquisador. A pós-graduação não se preocupa de modo especial em formar docentes
para a  graduação e menos ainda para o ensino médio. [...]  precisaríamos ter  um
pouco mais de atenção para a formação de professores. Não dá para imaginar que
todos os egressos da pós-graduação venham a ser pesquisadores (NEVES, 2001, p.
204).

O ex-presidente considera a alteração mais marcante em sua gestão a grande mudança



promovida no sistema de avaliação. Em 98, depois de muito estudo e com grande cautela, a

equipe Capes em sua gestão conseguiu fazer uma mudança bastante ousada, a qual buscou

respeitar a qualidade e a tradição da própria avaliação da Capes, através de muito diálogo e

discussão, fez-se uma mudança muito importante consolidada na avaliação de 2001.

Para Neves (2001) foi necessário implantar  um novo sistema de avaliação devido à

sofisticação do sistema de Pós-graduação, pois os cursos e os programas já estavam num

patamar de qualidade razoável, portanto, um grande número de programas já tinha atingido o

conceito  “A”,  e  se  não  se  criassem novos  critérios  para  a  avaliação,  todo  o  esforço  de

diferenciação dos programas poderia ser perdido. “[...] A grande mudança – e é o aspecto mais

polêmico – foi a preocupação em começar a medir a qualidade da pós-graduação segundo sua

maior  ou  menor  inserção  internacional.  Isso  traz  problemas,  sem dúvida  alguma,  porque

obrigou as áreas a se pensarem a partir desta perspectiva.” (NEVES, 2001) O objetivo de

Neves era produzir equivalência entre as áreas, o que, por sua vez, também abriu um debate

sem fim. Tem-se uma única escala, que vai de 1 a 7: todo mundo precisava saber se um curso

que recebe nota 5 na área de Sociologia equivale realmente, em termos de excelência, a outro

que recebe a mesma nota na área de Física. A única equivalência possível teria que ser obtida

pela  qualidade  do  produto,  e  esta  precisa  manter  relação  com  algum  parâmetro  mais

internacional.

Neves ressalta a sua insistência na busca da equivalência entre as áreas, caso contrário o

nosso  sistema  fica  um tanto  esquizofrênico.  Isto  é  importante  para  a  Capes,  bem como

também para todo o sistema universitário. O Brasil olha para a avaliação da Capes e constata

consequências; a avaliação da Capes não é mais completamente neutra. É fundamental que as

áreas abram o debate interno e definam os seus critérios. Não adianta simplesmente insistir no

fato de que as Ciências Humanas e Sociais são diferentes das exatas. Diferente em quê? É

preciso guardar as especificidades, mas não se pode ficar no papel de primo pobre ou exótico. 

Depois  da  avaliação  de  98,  decidimos  trazer  equipes  internacionais  para  avaliar  os

cursos que obtiveram nota 6 e 7. A reação das ciências humanas foi impressionante, quase

anedótica [...] A grande discussão nesse sentido se deu por conta de uma tarefa, que ainda

precisa ser  concluída,  que foi  o  chamado  Qualis5,  nos  periódicos.  [...]   Hoje  a  avaliação

realmente  avalia,  afere  e  diferencia  graus  de  excelência.  A não ser  pelo  rigor  da  própria

5Qualis  é  o  processo  de  classificação  dos  veículos  utilizados  pelos  programas  de  pós  –  graduação  para  a
divulgação da produção intelectual de seus docentes e alunos, tendo por base sua circulação (local, nacional e
internacional;  alta,  média  ou  baixa).  É  um  processo  concebido  pela  Capes  para  atender  às  necessidades
específicas do sistema de avaliação dos programas de pós-graduação e não da qualidade dos periódicos. Ver
<www.uepg.br/propesp/capes.htm> . (Capes 50 anos, 2001, p. 194).



avaliação, a Capes  não sinaliza mais  para onde deseja que os programas caminhem. Mas

tampouco existe um limite, um ponto que, uma vez alcançado, garanta a nota sete para os

programas. Essa foi uma forte discussão ocorrida nessa última avaliação de 2001. Todas as

áreas  precisam começar  a  se  preparar,  os  níveis  de  exigência  vão aumentar  a  cada  nova

avaliação.  Se  hoje  estamos  exigindo uma produção  per  capita,  em circulação  nacional  e

internacional,  de  dois  ou  três  artigos  por  ano,  na  próxima  avaliação é  provável  que  este

número suba para quatro; o patamar será mais alto. Esta mudança é fundamental. (NEVES,

2001, p. 194-196)

No  que  se  refere  às  medidas  tomadas  em relação  aos  desequilíbrios  regionais  dos

programas de Pós-graduação, Neves frisa que se chegou à conclusão de que só alteraremos de

fato  o  desequilíbrio  se  tivermos  capacidade  de  induzir  pesadamente  transformações  bem

definidas em projetos de longo prazo. Nesse sentido, considera o Portal de acesso eletrônico a

revistas científicas a iniciativa de impacto mais espantosa realizada pela Capes, uma vez que

todos os programas têm a mesma possibilidade de acesso aos mesmos 2.500 títulos.

A formulação de políticas na Capes, Neves informa que existe o Conselho Superior,

instância que toma as decisões fundamentais, e o Conselho Técnico Científico (CTC), que

operacionaliza as grandes decisões. Segundo Neves, quando mudaram o sistema de avaliação,

a decisão foi do Conselho Superior.  Nele,  houve um enorme debate,  reuniões e reuniões;

sendo talvez o ano em que mais se reuniu o Conselho. Assim, uma vez decididos os termos

gerais da mudança, a tarefa passou a ser do CTC, que desenhou o funcionamento do novo

modelo  e  costurou  com o conjunto  dos  programas  de  Pós-graduação.  “A composição  do

Conselho Técnico científica também foi alterada, a representação da área é mais ou menos a

mesma que já existia na época de Maria Andréa, o que fizemos foi alterar a estrutura do CTC;

reduzimos  para  dois  representantes  por  grande  área.  Essa  se  mostrou  uma  mudança

importante,  porque  o  Conselho  se  tornou  mais  eficiente  e  eficaz  no  enfrentamento  das

questões.

Em suas reflexões sobre a Capes, Neves sinaliza que a missão da mesma é aperfeiçoar

cada  vez  mais  o  sistema  de  Pós-graduação  e  consolidar  seu  papel  na  transformação  da

realidade universitária brasileira. Sendo que, para  a Universidade, o grande alvo é o sistema

de formação de recursos humanos e pesquisa.

Dando sequência à apresentação das ações históricas da Capes, é que apresentaremos os

pontos em destaque do dossiê “Capes 60 anos. Seis décadas de evolução da Pós-graduação”,

contemplados na Revista Comemorativa de Julho de 2011 do Ministério da Educação. De

acordo com os depoimentos da Revista Comemorativa da Capes 60 anos, a trajetória da Capes



se confunde com a da Pós-graduação brasileira,  iniciando no segundo governo Vargas em

1951, quando da Criação da Capes. A Capes, inicialmente foi estabelecida como Campanha e

depois passou a atuar na colaboração científica internacional com os Estados Unidos, por

meio da Fundação Ford; com o Reino Unido, em parceria com o Conselho Britânico; com a

Alemanha, por meio do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD); em 1978, com

a França estabeleceu o primeiro acordo de apoio a projetos de pesquisa conjunta em parceria

com o Comitê Francês de Avaliação Universitária e Científica com o Brasil (Cofecub). Ainda

na década de 70, surgiram o sistema de avaliação dos cursos de Pós-graduação, o primeiro

Plano  Nacional  de  Pós-graduação  e  a  modalidade  de  bolsa  conhecida  como  doutorado-

sanduíche (Jorge Almeida Guimarães, Presidente da Capes, 2011).

A Capes é considerada a principal agência de fomento da pós-graduação brasileira. O

número de 27.360 bolsas, em 2003, aumentou para 58.032 bolsas no ano de 2010. A agência

trabalha  com a  concessão  de  cotas  de  bolsas  que  são  repassadas  aos  programas  de  Pós-

graduação durante o ano acadêmico. Desse modo, a partir de 2004, os programas da Capes

passaram  a  ser  operados  em  dois  agrupamentos:  Programas  Tradicionais  e  Programas

Indutores e Especiais, ambos atendem ao objetivo de dar apoio à Pós-graduação por meio da

concessão de bolsas de estudo e recursos para o custeio das atividades acadêmicas.

Segundo  Guimarães  (20110),  na  década  de  80,  iniciou-se  a  adoção  do  critério  de

distribuição de bolsas com base no sistema de avaliação dos cursos de pós-graduação. Na

quinta década, referente aos anos 1990, foram destaques a extinção e recriação da Capes no

período de menos de um mês, a instituição Capes como Fundação e a inclusão na agenda dos

comitês assessores da criação do mestrado profissional (GUIMARÃES, 2011, p. 05).

Guimarães  destaca ainda que, dos anos 2000 até o momento presente, houve a criação

do Portal Periódicos, uma ampliação significativa das parcerias internacionais e a adoção de

políticas, visando a formação de professores para a Educação Básica. 

De  1995  em diante,  foram introduzidas  várias  mudanças  como  o  novo  sistema  de

avaliação com referência aos padrões internacionais, a criação de comitê experimental para

apreciação de propostas de mestrado profissional e foram iniciadas discussões sobre ensino a

distância, entre outras. 

Nos anos 2000, é criado o Portal de Periódicos, o qual tem como proposta possibilitar a

todos os programas o acesso aos mesmos 2.500 títulos. Através da Lei nº 11.502/2007, foi

aprovado por unanimidade pelo Congresso Nacional a criação da Nova Capes, que também

passa a induzir e fomentar a formação inicial e continuada de professores para a Educação

Básica.  Nesse sentido,  foram criadas na estrutura da instituição,  duas novas diretorias,  de



Educação Básica Presencial (DEB) e de Educação a Distância (DEDD). Foram ampliados

uma série de programas, visando contribuir para o aprimoramento da qualidade da Educação

Básica e estimular experiências inovadoras e o uso de recursos e tecnologias de comunicação

e informação nas modalidades de educação presencial e a distância, através especialmente do

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e o Sistema Universidade

Aberta do Brasil (UAB).

Dentre alguns eixos para análise, estão os desafios do SNPG e a formação de pessoal

para educação básica,  já que um número significativo de jovens não vê na docência uma

profissão que desejam seguir. Destarte, entre as ações previstas, estão a ampliação dos editais

destinados à pesquisa em educação básica,  a valorização e formação dos profissionais do

Magistério para este segmento educacional e o aumento da interação dos programas de Pós-

graduação e da Universidade Aberta do Brasil (UAB) com os cursos de licenciatura. Outro

desafio  consiste  na  necessidade  de  expandir  as  parcerias  com  os  sistemas  estaduais  e

municipais de ensino, principalmente referente às ações do Plano Nacional de Formação dos

Professores da Educação Básica (Parfor).

2.2 CONTINUIDADES E RUPTURAS DAS AÇÕES NA PÓS-GRADUAÇÃO  STRICTO

SENSU BRASILEIRA 

No tempo presente, José Silvério Baía Horta (2011) em seu artigo intitulado “A política

de  pós-graduação  stricto  sensu  no Brasil:  o  balanço de  uma década”,  afirma  que  a  Pós-

graduação  brasileira  passou  por  grandes  transformações  na  última  década.  No  aspecto

quantitativo (período de 2000-2009) destaca o crescimento considerável do número de cursos

e programas em todas  as áreas de conhecimento e  nas  diferentes regiões do país.  O que

colaborou para o aumento de docentes e discentes, de titulados em mestrados e doutorados e

de linhas e projetos de pesquisa. No aspecto qualitativo (2000-2009) destaca a consolidação

do sistema de avaliação desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de

Nível Superior (Capes), as tentativas de implantação e implantação do mestrado profissional,

assim como a definição de novas áreas e subáreas de conhecimento.

Horta  apresenta  um balanço  crítico  dessas  transformações,  trabalhando  com a  pós-

graduação  como  um  todo,  mas  privilegiando  a  pós-graduação  em  Educação.  Nos  dados

apresentados pelo autor (2011) constata-se que em 2000, estava em funcionamento, no Brasil,

1.140 programas de pós-graduação, os quais ofereciam 1.403 cursos de mestrado acadêmico,

803 cursos de doutorado e 33 cursos de mestrado profissional. Em 2009, estes números eram



respectivamente, 2.718 programas de pós-graduação, 2.435 cursos de mestrado acadêmico,

421 cursos de doutorado e 243 cursos de mestrado profissional. Desse modo, o número de

docentes atuantes na pós-graduação passou de 30.005 em 2000 para 57.251 em 2009. Em

2000, estavam matriculados nos programas de pós-graduação 94456 alunos distribuídos entre

cursos de mestrado acadêmico (60. 425), doutorado (32.900) e mestrado profissional (1. 131).

Já  em  2009  encontra-se  93.  016  alunos  inscritos  no  mestrado  acadêmico,  57.  917  no

doutorado e 10.135 no mestrado profissional, totalizando 161. 068 alunos no programa de

pós-graduação  stricto sensu no Brasil. Assim, na década analisada, foram titulados na pós-

graduação no Brasil 371.960 alunos, sendo 269. 423 mestres acadêmicos, 84.788 doutores e

17. 749 mestres profissionais.

No que diz respeito às mudanças qualitativas na pós-graduação stricto sensu no Brasil

introduzidas pela Capes na última década, se destaca: a) a implantação de novos comitês, b) a

criação dos mestrados profissionais e c) a consolidação de um novo modelo de avaliação.

Quanto ao item “a”, Horta (2011) frisa que em abril de 2000 a presidência da Capes decidiu

criar  dois  novos  comitês:  Comitê  Muldisciplinar  e  Comitê  de  Ensino  de  Ciências  e

Matemática.  O  primeiro  foi  recebido  sem  problemas  pela  comunidade  acadêmica  e

incorporou já no primeiro ano, 53 programas já existentes, atingindo 205 programas em 2009.

Porém, antes, em 2008, a área passa a ser chamada Interdisciplinar, vindo a constituir, junto

com as áreas de Biotecnologia, ensino de Ciências e Matemática e Materiais a Grande Área

Multidisciplinar. Mesmo que tenha sido uma das que mais cresceram, a média da área ficou

bem abaixo da média geral, em todas as avaliações da última década. Já a criação do Comitê

de Ensino de Ciências e Matemática foi bem mais problemática. Na área da Educação, à qual

estavam ligados os programas com áreas de concentração e linhas de pesquisa relacionadas

com essa temática, a rejeição foi unânime. Explicita:

Em reunião convocada pela Capes, ocorrida em 29 de agosto de 2000, as sociedades
científicas ficaram divididas: enquanto a Divisão de Ensino da Sociedade Brasileira
de Física, a Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia e a Sociedade Brasileira de
Astronomia  apoiaram  a  iniciativa,  a  Associação  Nacional  de  Pesquisa  e  Pós-
graduação  em  Educação,  a  Sociedade  Brasileira  de  Educação  Matemática  e  a
Sociedade Brasileira de Química pediram mais tempo para discutir a questão. Tal
demanda não  foi  atendida:  dois  dias  depois  da  reunião,  o  Conselho Superior  da
Capes aprovou a criação do comitê, em caráter experimental. A nova área começou
com 3 cursos em 2000 e teve um crescimento inicial bastante lento, chegando a 54
cursos em 2009, 28 dos quais mestrados profissionais. Da mesma forma como a área
Interdisciplinar, a área de Ensino de Ciências e Matemática situa-se entre as áreas
com médias mais baixas, em todas as avaliações da década (HORTA, 2011, p. 47).

Concernente ao mestrado profissional, o referido autor, menciona que, a criação dos



mestrados profissionais era prevista para o final da década de 1990, pelo parecer nº 977/65 do

Conselho Federal de Educação que regulamentou a pós-graduação no Brasil. E, em outubro

de 1995 foi publicada a portaria nº 47/95, assinada pelo presidente da Capes, determinando a

implantação  na  coordenação  de  procedimentos  apropriados  à  recomendação,

acompanhamento e avaliação de cursos de mestrado dirigidos à formação profissional. Em

uma nova portaria da presidência da Capes (portaria nº 80/98, de 16 de dezembro de 1998)

foram estabelecidas as normas gerais que deveriam orientar o reconhecimento dos mestrados

profissionais  no  âmbito  da  Capes.  Assim,  em  setembro  de  1999,  o  Conselho  Técnico

Científico (CTC) da Capes aprovou o documento “Pressupostos para avaliação de projetos de

mestrados  profissionalizantes”,  contendo  os  critérios  gerais  para  análise  de  pedidos  de

credenciamentos deste tipo de curso. As grandes áreas elaboraram seus critérios específicos,

logo em seguida. 

De acordo  com Horta  (2011),  a  criação  dessa  nova  modalidade  de  curso  de  pós-

graduação stricto sensu suscitaria reações bastante diferentes entres as diversas áreas, ou seja,

aceitação entusiástica em algumas, posicionamento cauteloso na maioria e rejeição total em

outras,  como por  exemplo,  na  educação.  Todavia,  ressalta  que  o  crescimento  dessa  nova

modalidade de curso foi lento, muito aquém do esperado pela Capes. 

Em 2000, estavam em funcionamento 33 cursos, atendendo 1.121 alunos. Nesse ano
foram 210 titulações. Em 2009, encontramos 243 cursos de mestrado profissional - o
que corresponde a 6% dos cursos de pós-graduação em funcionamento no país –
com 10.  135  alunos  e  3.  102  titulações.  Constata-se  uma  forte  concentração  de
mestrados  profissionais  em algumas  áreas:  Interdisciplinar  (48  cursos  –  20,0%),
ensino de ciências  e  Matemática (28 cursos – 11,5%) e Administração,  Ciências
Contábeis e Turismo (26 cursos – 10, 7%). A Grande Área das Engenharias contava
com  45  cursos.  Note-se  que  mais  de  30%  do  total  dos  cursos  de  mestrado
profissional em funcionamento no ano de 2009 se situava nas duas áreas criadas em
2000. A média final dos cursos de mestrado profissional – avaliados separadamente
dos programas – foi 3, 37, bastante abaixo da média geral (HORTA 2011, p. 48).

O novo  modelo  de  avaliação  introduzido  pela  Capes  para  avaliar  a  pós-graduação

brasileira foi utilizado pela primeira vez em 1998, no biênio 1996-1997, tendo se consolidado

nos triênios subsequentes. Nesse sentido, Horta comenta as modificações introduzidas pelo

novo modelo a partir de seus escritos com Moraes (2005) em que ambos afirmam:

A proposta de o programa ser a unidade básica da pós-graduação, e não mais os
cursos de mestrado e doutorado avaliados isoladamente, o destaque aos cursos de
excelência, compreendida como inserção internacional, e a organicidade entre linhas
de  pesquisa,  projetos,  estrutura  curricular,  publicações,  teses  e  dissertações  não
deixam  dúvidas  quanto  à  finalidade  esperada  da  pós-graduação:  a  de  ser,
prioritariamente,  locus de  produção  de  conhecimento  e  de  formação  de
pesquisadores.  Da  mesma  forma,  a  ênfase  avaliativa  sobre  os  produtos  –



basicamente, a produção bibliográfica qualificada – indica a expectativa de ampla
divulgação dos resultados de pesquisa instalada (HORTA, 2011, p. 48).

Destarte,  a  introdução  do  novo  modelo  acentuou  profundamente  desigualdades

existentes  na  pós-graduação  stricto  sensu no Brasil,  concernentes  à  desigualdade  entre  as

áreas e a mrelação às desigualdades regionais. 

Constata-se a  forte  concentração dos  conceitos  mais  altos  em duas  grandes  áreas  –

Ciências Exatas e da Terra e Ciências Biológicas – as quais estão intimamente relacionadas

com a presença predominante de periódicos classificados como internacionais nos “Qualis”

das áreas que as compõem. Horta apresenta os seguintes dados: em 2007, estas duas grandes

áreas  totalizavam  2066  periódicos  classificados  como  “Internacionais  A”  (36%  do  total)

enquanto a grande área de Ciências Humanas se limitava a 140 periódicos (2,5% do total). Por

isso o autor afirma que considerando “o quesito que realmente discrimina, no atual processo

de  avaliação  da  pós-graduação,  é  a  produção  bibliográfica,  bem  como  a  qualidade  dos

veículos de divulgação.

Referente  às  desigualdades  regionais,  estas  também são  visíveis  nos  resultados  das

avaliações  dos  programas  realizadas  pela  Capes.  Os  dados  apresentados  por  Horta  nos

permitem constatar que na avaliação do triênio 1998-2000, a média da Região Sudeste foi

4,22 e da Região Sul 3, 93, enquanto na Região Norte ela não passou de 3, 58, um pouco

abaixo da região Nordeste (3,68) e da Região Centro Oeste (3,73). Na avaliação do triênio

2001-2003, esta desigualdade se acentuou: as médias foram, respectivamente, 4, 38 (Região

Sudeste), 4, 08 (Região Sul) 3, 73 (Região Nordeste), 3, 79 (Região Centro-Oeste) e 3, 46

(Região Norte). Em outras palavras, observa-se que a média final cresceu em todas as regiões,

exceto na Região Norte.

Horta e Moraes (2005, p. 100-101) asseveram que:

[...]  esse parece ser o perverso círculo vicioso em que está entrando a pós-graduação
brasileira: docentes de programas com alto conceito dedicam mais tempo à produção
científica, garantindo assim a manutenção desses conceitos e o financiamento por
parte  dos  órgãos  que  consideram  fundamental  o  conceito  no  momento  da
distribuição  das  verbas.  Entretanto,  formam  menos  alunos,  demoram  mais  para
titulá-los  e  perdem mais  alunos por abandono ou desligamento (HORTA, 2002).
Entretanto, docentes de programas com baixo conceito buscam desesperadamente
que todos os seus orientandos se titulem o mais rapidamente possível, para que seus
programas não percam bolsas  das  Capes;  conseguem isso, mas publicam menos,
seus programas mantêm baixos conceitos e,  consequentemente,  tornam-se menos
competitivos no momento de disputar financiamento. O rompimento desse círculo
vicioso poderá, em tese, dar-se tanto pela mudança do modelo de avaliação quanto
pela redefinição das prioridades da política de financiamento. Contudo, a primeira
opção  apresenta-se  de  difícil  concretização,  tanto  pela  aceitação  cada  vez  mais
crescente do atual modelo no meio acadêmico quanto pelo insucesso das tentativas
feitas até agora para a elaboração de um modelo alternativo. Quanto à redefinição



das prioridades do financiamento, trata-se de uma decisão política, que pode apontar
tanto  na  direção  da  manutenção  do  círculo  vicioso,  pela  concentração  cada  vez
maior de recursos na área de excelência, quanto na direção do seu rompimento, pela
abertura de espaços para a implantação de ações afirmativas que evitem a exclusão
(HORTA, 2011, p. 54).

Para Horta a área de Educação, decidiu insistir na primeira opção, por meio da Anped

e do Fórum de Coordenadores. Mesmo timidamente, a Capes deu alguns passos no sentido da

concretização  da  segunda,  na  busca  da  superação  do  gargalo  das  desigualdades  sociais.

Durante a 21ª Reunião Anual da Anped, em setembro de 1998, Osmar Fávero apresentou um

histórico bastante detalhado do processo de avaliação da pós-graduação, levado a efeito pela

Capes, na qual enfatizava as iniciativas assumidas pela área de educação com relação a esse

processo, especialmente a recusa, por parte de uma das primeiras comissões de avaliação da

Área de Educação, de atribuir aos programas da área os conceitos estabelecidos pela Capes e

a iniciativa,  proposta pela Anped em 1986, e apoiada pela Capes, da constituição de uma

comissão especial para estudar a sistemática de avaliação da Capes e assim elaborar propostas

para sua melhoria. Cabe frisar que a recusa serviu para consolidar a autonomia da associação.

No  que  diz  respeito  à  proposta  de  1986,  a  qual  foi  elaborada  e  aprovada  na  10ª

Reunião  Anual,  realizada  em Salvador,  não  chegou  a  ser  nem testada  (FÁVERO, 1998).

Fávero aponta a existência de elementos conjunturais para explicar a não materialização desta

proposta: atraso nas bolsas, mudança da diretoria e da sede da Anped. Mesmo sendo reais,

parecem ser insuficientes para Horta (2011),  uma vez que para este,  certamente existiram

fatores de ordem mais estrutural e variáveis políticas, tanto do lado da Capes, como da Anped.

Neste mesmo ano, 1998, concomitante à crise suscitada pelos resultados da avaliação

do biênio 1996-1997 e, aceitando a decisão tomada durante a assembleia geral, a diretoria da

Anped constituiu uma comissão formada por três ex-presidentes da área da Educação junto a

Capes e por uma representante da diretoria que elaboraram o seguinte documento: “O modelo

de avaliação da Capes em discussão: documento básico”. Tal documento foi discutido pelos

coordenadores de Programas da área de Educação e posteriormente foi divulgado pela Anped

e publicado na Revista Brasileira de Educação.

Todavia, o documento não obteve, a divulgação que merecia e foi logo ultrapassado

por uma iniciativa da Regional Sudeste do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-

Graduação em Educação, reunido na PUC/SP em novembro de 1999 que decidiu criar uma

comissão coordenada pelo professor Angel Pino, com a participação das professoras Sandra

Zakia, Clarilza de Sousa e Janete Frant “com o objetivo de realizarem uma detalhada análise

da concepção de pós-graduação presente na lógica do relatório Datacapes e, após uma análise



técnica  da  lógica  interna  desse  relatório”  (Horta  2011,  cita  Duarte  1999)6,  objetivando

“fundamentar uma posterior elaboração de propostas alternativas a esse modelo de avaliação”

(Idem). Infelizmente, não se conhece os resultados do trabalho dessa comissão. Horta acredita

que este não deve ter avançado muito, pois em outubro de 2001, na ocasião da 24ª Reunião

Anual da Anped, o Fórum dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação se propôs à

mesma tarefa: elaborar um modelo alternativo ao modelo Capes de avaliação dos programas

de pós-graduação, como ratifica o Relatório Anual de 2002 (ANPED, 2002, p. 23).

Entendendo  que  o  atual  modelo  de  avaliação  vem  colocando  uma  série  de

dificuldades, especialmente para as áreas das ciências sociais e humanas, o Fórum enfatizou,

dentre as questões a serem prioritariamente discutidas em seu âmbito, o modelo de avaliação

da  CAPES.  Para  isso  foi  constituída  uma  comissão  composta  pelos  professores  Antônio

Joaquim Severino, Clarilza Prado e Osmar Fávero cuja tarefa seria a de oferecer subsídios

para o aprofundamento das discussões do modelo atual de avaliação, com vistas a possíveis

indicações para a proposição de um modelo alternativo.  Tal comissão recebeu o nome de

Grupo Gestor.

Somente após quatro anos de discussão, elaboração e insistência (PUCCI, 2007, p.

438)7 o  Grupo Gestor  encaminhou ao  Fórum dos  Coordenadores,  em setembro de  2005,

também  por  ocasião  da  Reunião  da  Anped,  um  documento  intitulado  “Documento  de

trabalho”, acompanhado de uma Exposição de Motivos.

Assim, o referido “Documento de trabalho” apresentado pelo grupo gestor, junto com

a exposição de motivos, foi discutido na reunião e teve sua redação final entregue a um grupo

gestor ampliado, constituído por 2 membros do Grupo Gestor original e por 13 coordenadores

de programas. Horta o descreve concluindo com algumas reflexões baseadas em tudo que

ouviu  e  leu  e,  acima  de  tudo,  vivenciou/vivenciaram,  enquanto  representante  de  área  e

coordenador  no  período  (1999-2001)  e  depois,  membro  (2002-2004)   da  Comissão  de

Avaliação de Educação na Capes:

[...] O primeiro pressuposto era que havia no meio acadêmico um descontentamento
generalizado com relação ao modelo de avaliação da Capes. Na realidade, a área
superdimensionou sua própria insatisfação e algumas manifestações conjunturais e
episódicas oriundas de outras áreas. Na verdade, o que se notava, e ainda se nota
hoje, é uma aceitação cada vez mais crescente do atual modelo no meio acadêmico.
O segundo pressuposto era que cabia à área de Educação a liderança na discussão

6 DUARTE, Newton. Síntese da reunião do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-graduação em Educação-Regional
Sudeste,  realizada  na  Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo,  em 12  de  novembro  de  1999.  Araraquara,  1999.
Trabalho inédito. 

7 PUCCI, Bruno. Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação: apontamentos históricos. Revista
Brasileira de Educação. Campinas, SP, n. 36, p. 424-442, set./out./nov./dez. 2007. 



acadêmica a respeito da avaliação dos programas. Essa autoatribuição da área não
encontrava - e ainda não encontra – ressonância e muito menos respaldo nas outras
áreas. Trata-se de avaliação de programas e não de avaliação de aprendizagem. Além
disso, a produção da área dentro dessa temática não é suficiente para que esta se
legitime como capaz de elaborar, sozinha, uma proposta alternativa (HORTA, 2011,
p. 57-61).

Após a apresentação do histórico da Capes nos registros dos 50 e 60 anos de existência,

os  destaques  de  continuidades  e  rupturas  das  ações  nas  políticas  educacionais  de  pós-

graduação  stricto sensu,  discutiremos a  relação do corpo e  da cultura nestas  políticas,  no

sentido  da  docilização  e  alienação  a  que  os  corpos  dos  sujeitos  envolvidos  neste  nível

educacional estão postos.

3 CORPO E CULTURA NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU BRASILEIRA

[...] Temos sido adestrados para não nos enxergarmos. (GALEANO, 2009)

Este capítulo se propõe a compreender a dimensão histórico-política entre corpo, poder

e  hegemonia que  tem se instituído no cenário da pós-graduação  stricto sensu brasileira no

tempo  presente.  Para  uma compreensão  inicial,  apoiar-se-á  nos  estudos  de  Horta  (1994),

Brigagão (1985), Crespo (1990), Boltanski (1989), Silva (2009), Daólio (1998), dentre outros.

Horta em “O hino, o sermão e a ordem do dia: a educação no Brasil (1930-1945) mostra a



concepção de educação presente no interior das Forças Armadas, assim como a interferência

direta e explícita dessas e dos regimes autoritários nos rumos da educação. Lopes8 (1993)  ao

prefaciar esta importante obra do referido autor supracitado, esclarece:

Ora, não somos – no nosso atual – apenas o presente, ou um certo presente, somos o
futuro daquele passado de que trata o livro de José Silvério. E então, entre perplexos
e receosos, constatamos: quem está dirigindo os rumos da educação brasileira – os
dirigentes sim, mas também os educadores – são os educandos de ontem (LOPES,
1993, p. 5).

Hoje como no passado, a educação está na ordem do dia, nos discursos oficiais dos

governos federal, estadual e municipal, tanto para ampliar o capital humano do país através do

aperfeiçoamento dos indivíduos, quanto para estes produzirem mais. De acordo com Horta

(1994) temas em torno da concepção da educação como problema nacional, da ligação entre

educação e saúde e da ênfase na educação moral, sempre evoluirão no mesmo sentido: colocar

o sistema educacional a serviço da implantação autoritária. 

Desse modo, no período 1930-1945, estes temas no Brasil, sofrem forte influência de

diferentes forças da sociedade civil e do Estado: os militares em nome da segurança nacional,

interferem diretamente na política educacional no sentido de conformá-la à política militar do

pais. Por esse motivo, um estudo das relações entre os militares e o sistema educacional não

pode desconsiderar a forma como se colocava na época, a ligação entre educação e segurança

nacional, a Igreja que lutava pela introdução e manutenção do ensino religioso nas escolas

públicas e pela liberdade de ensino; o Estado que colocava o sistema educacional a serviço de

sua  política  autoritária,  fingindo reconciliar  as  divergências  e  os  conflitos  existentes  para

atender grupos da classe dominante.

O autor se propôs a discutir as relações entre educação e ordem política autoritária, a

partir da análise do caso brasileiro no período de 1930-459, perpassando desde as relações

entre Forças Armadas e educação às diferentes concepções do papel destas na sociedade. Daí

o motivo de se enfatizar a importância de conceitos como mobilização, defesa nacional e

segurança nacional para este estudo. 

Outra  análise  muito  interessante  abordada  por  Horta  é  referente  à  concretude  das

relações das Forças Armadas com o sistema educacional, ao tratar das tentativas de introdução

8 Eliane Marta Teixeira Lopes era Professora Titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais em 1993. 
9 Era Vargas em que Getúlio implantou no país um estilo político, denominado de O POPULISMO bem como,
um modelo econômico baseado no intervencionismo estatal, buscando desenvolver um capitalismo industrial
nacional (processo de substituição de importações).

 



da instrução pré-militar e da educação física nos currículos escolares, uma vez que, mesmo a

presença dos militares tendo sido de pouca duração, a sua influência no desenvolvimento da

educação física no Brasil, concernente à concepção, métodos e prática foi real e duradoura.

Nesse sentido, para justificar as suas propostas, os militares, defendendo a educação

física como instrumento de “revigoramento físico da raça” e de “preparação física do futuro

soldado” , segundo Horta (1993), estes não deixam de valorizar também a função do professor

e do instrutor de educação física no processo de “disciplinamento” do povo.

Para  o  referido  autor   a  intervenção  controladora  e/ou  repressiva  dos  militares  no

sistema de ensino acentua-se a partir de 1935, em que a nova lei permitia ao governo cancelar

a permissão de funcionamento e ordenar fechar qualquer estabelecimento de ensino que não

excluísse  “diretores,  professores,  funcionários  ou  empregados  filiados,  ostensiva  ou

clandestinamente, a partido, centro, agremiação ou junta de existência proibida” pela Lei de

Segurança Nacional, a qual definia os crimes contra a ordem política e social.

Assim, partindo do pressuposto de que a intervenção das Forças Armadas e sua lógica

militar  influenciou  a  política  educativa  brasileira,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao

disciplinamento do povo, é que Horta cita a adoção dos princípios de organização militar

defendidos pelo general Goes Monteiro no processo de disciplinamento do povo:

O meio mais racional de estabelecer, em bases solidas, a seguranca nacional, com o
fim sobretudo de disciplinar o povo ‘e obter o maximo de rendimento em todos os
ramos da atividade publica, ‘e justamente adotar os principios de organizacao militar
(HORTA, 1993, p. 20).

Este projeto ideológico-repressivo do Exército defende acima de tudo que um governo

forte  exige um povo disciplinado.  Dessa  forma,  as  Forças  Armadas,  por  um conjunto de

fatores, assumiram a construção de um tipo diferente de poder, inseriram fundo na máquina

do Estado, asseguraram o controle da administração pública e aí se fixaram como inquilinos

permanentes.

[...]  As Forças Armadas tomam o poder não porque um dois ou mais militares se
tornassem presidente  do Brasil,  mas porque todo o corpo  de  oficiais  e  generais
passou macicamente a ocupar instituições políticas, culturais e econômicas que, por
sua natureza e função, deveriam estar em mãos de civis e, portanto, sob o controle
da sociedade e de seus representantes legitimamente eleitos (BRIGAGÃO, 1985, p.
07-08).

Os  estudos  de  Horta  (1993)  e  Brigagão  (1985)  são  de  extrema  relevância  para

analisarmos a intervenção militar na educação, administração pública no Governo Federal,

nos Estados, nos organismos e nas instituições que traçam diretrizes políticas/públicas em



várias esferas da vida dos brasileiros;  a enorme participação das Forças Armadas nos recursos

econômicos do país, através do crescimento e expansão da economia militar e, por fim, a

militarização, lógica militar imposta à sociedade  e à cultura brasileira desde a década de 30 à

atualidade.

É referente à intervenção militar na educação em seu viés físico, político e cultural que

tentaremos relacionar os estudos do disciplinamento, da lógica militar e de poder a que são

submetidos os corpos.  Autores como Crespo, Foucalt  e Marx oferecem subsídios teóricos

essenciais,  especialmente  à  compreensão  da  materialização  destes  elementos  na  pós-

graduação.

Galeffi (2009, p. 63) traz uma importante indagação a respeito da ética. Elucida que a

ética,  na  pesquisa  qualitativa,  é  a  garantia  de  que  o  trabalho  científico  fundamental  não

consiste na utilização de modelos eficientes, já dados, mas no aprendizado intensivo do modo

de ser aberto da ciência  da consciência,  que afinal  é  o âmbito em que toda investigação

qualitativa deveria assentar o seu horizonte noético-noemático efetivo, da efetiva qualidade

das pesquisas. “O que é determinante como qualidade em uma pesquisa? Há, por ventura,

medidores de qualidade, ou se tem confundido o qualis com quantis? (GALEFFI 2009, p. 55).

O autor  continua  tecendo importantes  reflexões  a  respeito  da operacionalização das

ações avaliativas da instituição Capes:

No campo da qualificação instituída só o que está estabelecido tem valor. Qualquer
produção discursiva estranha ao cânone regulador será considerada desqualificada.
Quer dizer, há muito jogo de forças nos processos de validação do conhecimento
científico e nem sempre o que é efetivamente potente e benéfico é reconhecido e
valorizado corretamente de imediato. Basta analisar a política de distribuição dos
recursos das agências de fomento do nosso país para nos darmos conta de que a
pesquisa  científica  e  a  produção  intelectual  são  hierarquizadas  de  uma  maneira
completamente contraditórias para um regime político que ostenta os princípios de
uma nação livre  e  autônoma.  O que deveria  fazer  para fomentar  a  produção de
conhecimento  qualificado  em  nosso  país  não  é  feito,  que  seria  o  investimento
concentrado na experimentação de novas ideias e de novos talentos investigativos, a
partir  de  uma  educação  básica  de  qualidade.  Pelo  contrário,  o  que  se  vê  é  a
manutenção  dos  feudos  e  das  autorizações  baseadas  não  na  produção  de  ideias
próprias e conjugadas e sim no formalismo normativo que é usado como uma receita
única para todos os casos de igual maneira (GALEFFI, 2009, p. 55-56).

Conclui afirmando que a pesquisa qualitativa não tem como fim atender à ordem de

uma  produção  intelectual  regulada  por  grupos  de  pesquisa  hegemônicos,  imperiais,

colonizadores.  Visa  à  autonomia  do  ser  humano  e  não  sua  servidão;  sua  dignidade,  sua

transformação e não o seu rebaixamento ontológico. 

Nesta  mesma direção,  outro  importante  pesquisador,  Macedo  (2009)  traz  relevantes



considerações  concernentes  ao  modelo  de  avaliação  Capes,  no  que  tange  a  atitudes  de

programas  de  pós-graduação em acelerar  as  conclusões  de suas  dissertações  e  teses  para

compor estatísticas avaliativas com destaques e agradar as expectativas quantitativistas das

agências avaliativas. Conforme o autor, este processo tem contribuído para um obscurantismo

extremamente preocupante pela ética produtivista da “formação” universitária. Nas palavras

do autor, 

[...] faz-se necessário reagir com urgência e com pertinência no campo das ciências
antropossociais,  entre  outros,  onde  a  pesquisa  qualitativa  vem  mostrando  sua
pertinência  e  amplitude  experiencial,  à  desqualificação  dessas  pesquisas  que,  de
forma  recorrente,  vêm  se  transformando,  apesar  das  suas  significativas  e  já
legitimadas possibilidades heurísticas e de intervenção social, em algo do discurso
militante laudatório; de meros relatos constatatórios de experiências pretensamente
bem sucedidas; de relatórios críticos parciais e de relatos de “dados” de coerência
forçada para agradar cartórios teóricos e corporações acadêmicas, incrustados dentro
e fora da universidade (MACEDO 2009, p. 78-79).

As reflexões de Macedo nos permitem depreender quantos desafios e dilemas têm-se

instaurado  pelo  Modelo  de  Avaliação  Capes  no  nível  de  stricto  sensu,  especialmente  as

condições de trabalho (intensificadas e/ou precarizadas) que os/as coordenadores/as, vices,

docentes, secretários/as, mestrandos/as e doutorandos/as têm enfrentado diante da necessidade

de tanta produtividade. Novas exigências são realizadas sutilmente a estes/as de produzirem

desesperadamente artigos, ensaios, resenhas, coletânea de livros constantemente para revistas

com  Qualis pela  Capes;  leituras  de  dissertações,  teses  e  tantas  outras  atividades  em seus

momentos de descanso e lazer. 

Ao se pensar nestas exigências, observamos a “cultura” da produtividade, atuando como

mecanismo de controle, uma docilização que os corpos necessitam se submeter, pois este não

deve ser encarado puramente como biológico, mas também como um patrimônio universal

sobre o qual a cultura escreve histórias diferentes em semelhanças físicas. Ou seja, “[...] para

além das  semelhanças  ou diferenças  físicas,  existe  um conjunto de significados que  cada

sociedade escreve nos corpos dos seus membros ao longo do tempo, significados estes que

definem o que é corpo de maneiras variadas.” (DAOLIO, 1998, pp. 36-37).

Assim,  o  autor  esclarece  que,  o  controle  do  uso  do  corpo aparece,  portanto,  como

necessário ao surgimento da cultura,  e esta organiza o universo através de regras sobre a

natureza, tornando seu controle a condição de humanidade. Porém, este controle não acontece

apenas na esfera externa /objetiva, assim como na interna/subjetiva, da construção da própria

noção de corpo, variando de sociedade para outra e de uma época para outra, podendo deixar

suas marcas de violência, domesticação e dominação de uma para com outra.

Daolio (1998) em seus escritos defende que o corpo humano é construído culturalmente



e  que  a  tendência  em  pensá-lo  como  exclusivamente  biológico  revela  uma  determinada

concepção sobre a natureza humana, em que o próprio termo “Educação Física”, na forma

como foi concebido e utilizado ao longo anos, pressupõe uma influencia cultural sobre um

físico biológico. Leia-se: Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo. (Taiguara)10.

“[...] o corpo não é um dado imutável, antes se revelando na sua historicidade, sendo a origem

e o resultado de um longo processo de elaboração social.” (CRESPO 1990, p. 08).

Essa reflexão parece nos indicar que nos corpos estão inscritos todas as regras, todas

as normas e todos os valores de uma sociedade específica, por ser o corpo, o meio do contato

primeiro do indivíduo com o ambiente que o cerca. A criança antes de andar ou falar traz no

corpo alguns comportamentos sociais, como: sorrir para algumas brincadeiras dos adultos, a

forma de dormir, a necessidade de certo tempo de sono, a postura no colo. Para frisar esse

ponto de vista, Kofes (1985) afirma que o corpo é expressão da cultura, portanto cada cultura

vai expressar por meio de diferentes corpos, porque se expressa diferentemente como cultura.

DaMatta  chega  a  afirmar  que  “[...]  tudo  indica  que  existem  tantos  corpos  quanto  há

sociedades.” (1987, p.76).

Geertz (1989) afirma que é a perspectiva da cultura como um mecanismo de controle,

ou  como  sistemas  organizados  de  símbolos  significantes,  que  permite  afirmar  que  o

comportamento humano possui  uma dimensão pública “[...]  que seu ambiente natural  é o

pátio familiar, o mercado e a praça da cidade”. 

Foucalt (2007) em seus estudos sobre a criminalidade e delinquência em confronto

com a repressão e a punição, buscou compreender a metamorfose dos métodos punitivos a

partir de uma tecnologia política do corpo em que se poderia ler uma história comum das

relações de poder e das relações de objeto. Esta tecnologia política do corpo está muito bem

expressa em suas palavras:

[...]  ainda  que  não  recorram a  castigos  violentos  ou  sangrentos,  mesmo quando
utilizam métodos “suaves” de trancar ou corrigir, é sempre do corpo que se trata - do
corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua
submissão. [...] O corpo também está diretamente mergulhado num campo político;
as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o investem, o marcam, o
dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-nos a cerimônias, exigem-lhe
sinais. Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas
e recíprocas,  a  sua utilização econômica;  é,  numa boa proporção como força de
produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação;  [...]   o
corpo só se torna força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso
(FOUCALT, 2007, p. 25-26).

10  Hoje. Disponível em: <http://www.letras.com.br/#!taiguara/hoje> Acesso em: 04 de fevereiro de 2014. 



Outra característica referente à tecnologia política do corpo apontada pelo autor é sua

composição difusa, raramente formulada em discursos contínuos e sistemáticos, muitas vezes

composta de peças ou de pedaços e mesmo com coerência em seus resultados, não passa de

uma instrumentação uniforme. Tornando-se impossível localizá-la, “quer num tipo definido de

instituição, quer num aparelho do Estado. Estes recorrem a ela; utilizam-na, valorizam-na ou

impõem algumas  de  suas  maneiras  de  agir.”  (FOUCALT,  2007,  p.  26).  É  a  denominada

microfísica  do  poder,  utilizada  pelos  aparelhos  e  instituições,  sendo  colocada  entre  esses

grandes funcionamentos e os próprios corpos com sua materialidade e suas forças.

Assim, o autor trata do “corpo político” como conjunto dos elementos materiais e das

técnicas/dispositivos  que  possuem  o  funcionamento  de  armas,  de  reforço,  de  vias  de

comunicação  e  de  apoio  para  as  relações  de  poder  e  de  saber  que  investem nos  corpos

humanos e os submetem, tornando-os objetos de saber.

Nesse  sentido,  a  descrição  do  “corpo político”  pode  ser  associada  à  expressão  que

Foucalt também utiliza para explicar o adestramento a que os corpos são submetidos: corpos

dóceis.

Portanto, a análise do corpo que subsidiará a discussão no campo da Educação Superior

na pós-graduação brasileira buscará privilegiar o ser humano inteiro, em sua totalidade, de

corpo e mente determinado sócio-econômico, político e cultural numa sociedade de classes, e

não  um  ser  partido  em  várias  disciplinas,  pautado  na  fragmentação  em  que  nenhuma

disciplina constitui e toma efetivamente o corpo como objeto de estudo. Em síntese, buscará

contribuir para o debate da relação entre o individuo e a cultura numa sociedade de classes, da

dimensão social dos comportamentos do corpo, das normas e regras culturais das coerções

econômicas, regras de comportamento moral e regulação que pesam sobre os indivíduos e

determinam até suas “necessidades” e seus “desejos”.

3.1  A DIMENSÃO HISTÓRICO-POLÍTICA ENTRE CORPO,  PODER E  HEGEMONIA

QUE  TEM SE INSTITUÍDO NO CENÁRIO DA PÓS-GRADUAÇÃO  STRICTO SENSU

BRASILEIRA NO TEMPO PRESENTE

Boltanski (1989) salienta que numa visão reducionista do corpo, este passa a ser situado

numa única de suas propriedades ou de suas dimensões; ajustado à necessidade social  de

manipular o corpo de outrem, de guiá-lo e de agir sobre ele, de produzir para ele regras de

conduta, engendradas numa representação puramente funcionalista, ferramenta ajustada a fins

particulares  e  correlacionadas  às  funções  que  lhe  são  socialmente  assinaladas.  Tal  visão

reducionista é alimentada por teorias implícitas do corpo que subentendem as disciplinas das



quais o corpo constitui  o campo de investigação privilegiada e tem como efeito educar o

corpo numa perspectiva de objeto/submissão e alienação11. 

[...]  o  corpo  é  submetido  cotidianamente  nas  diferentes  classes  sociais:  tais
explicações  estão  destinadas  a  permanecerem  parciais,  pois  esquecem  que  os
determinismos sociais não informam jamais o corpo de maneira imediata, através de
uma ação que se exerceria diretamente sobre a ordem biológica, sem a mediação da
ordem  cultural  que  os  retraduz  e  os  transforma  em  regras,  em  obrigações,  em
proibições, em repulsas ou desejos, em gostos e aversões (BOLTANSKI, 1989, p.
119).

As  mediações  de  ordem cultural  através  de  suas  regras  e  produtos  determinam os

comportamentos  físicos  dos  sujeitos,  constituindo-se  numa  “cultura  somática”,  em que  é

“ditado” o modo de deve-ser dos mesmos.

Para Crespo (1990) o corpo é um dos temas mais discutidos no mundo contemporâneo,

sendo objeto de estudos cada vez mais frequentes no domínio das ciências humanas e sociais.

O autor afirma ainda que o projeto de libertação do corpo esta presente em cada momento,

exprimindo-se numa dinâmica multifacetada e atingindo a imensa teia de relações sociais e,

ao  mesmo  tempo,  indaga:  “[...]  o  fenômeno  traduz  uma  verdadeira  libertação  do  corpo,

relativamente a antigos constrangimentos ou, pelo contrário, não representa mais do que uma

forma,  porventura  sutil,  utilizada  pela  sociedade  para  continuar  a  exercer  a  repressão?”

(CRESPO, 1990, p. 7-8).

Esta importante questão apontada por Crespo indica-nos o objetivo principal de seu

estudo, que foi examinar as condições em que, num determinado período da vida portuguesa,

os  corpos se submeteram às  limitações  infligidas  pelo  Estado,  possibilitando conhecer  as

operações desenvolvidas para esse efeito e as repercussões dessa intervenção. Procurou-se

fundamentalmente,  pesquisar  o  conjunto  de  operações  e  de  valores  em jogo  no  controle

realizado  sobre  os  homens,  através  dos  seus  corpos,  num  quadro  mental  de  aparente

libertação, mas de um processo singular de civilização dos corpos: “[...] atos criteriosamente

elaborados, revelando a existência de cálculos e estratégias que finalmente se procuravam

aplicar  a  situação,  na  tentativa  de  controle  dos  corpos  e  das  energias  dos  portugueses,

reunindo-as para as grandes tarefas do progresso e da civilização.” (CRESPO, 1990, p.10).

O projeto de transformação de um novo país impunha e impõe um modelo de homem e

mulher  diferente.  Partindo  deste  pressuposto,  é  que  o  autor  elenca  um certo  número  de

11 No sentido atribuído por Marx,  o termo significa ação pela qual  (ou estado no qual) um indivíduo,  um grupo, uma

instituição  ou  uma  sociedade  se  tornam  (ou  permanecem)  alheios,  estranhos,  enfim,  alienados  [1]  aos  resultados  ou
produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma),  e/ou [2]à  natureza na qual vivem,  e/ou [3] a outros seres
humanos, e- além de, e através de, [1][2][3] – também[4] além a si mesmos (às suas possibilidades humanas constituídas
historicamente). (BOTTOMORE, 1983, p. 05) Este conceito será explorado/aprofundado no capítulo 3 da tese. 



implicações  e  objetivos  utilizados  na  época:  “[...]  definia-se  uma  semântica  política  de

educação, centralizadora das ações de controlo, de normalização e de racionalização do corpo,

preocupações  que  ainda  hoje,  no  mundo  do  século  XX  em  que  vivemos,  mantêm

actualidade.” (CRESPO, 1990, p. 12).

Essas palavras do autor são bastante elucidadoras para analisarmos o cenário vivenciado

atualmente  na  pós-graduação  stricto  sensu brasileira,  pois  através  da  agência  de

financiamento e avaliação – Capes, têm sido impostos aos corpos um conjunto de normas e

dispositivos de rigor e disciplina em prol de cada vez mais produções em cada vez menos

tempo, numa perspectiva de produção defendida pelo sistema Taylorista12, ou seja, a política

de educação do corpo, a educação corporal é visivelmente pautada num domínio, controle e

racionalização das atitudes e dos movimentos dos corpos discente e docente presentes na pós-

graduação. Nesse sentido, cabe refletir: Qual concepção de corpo e cultura está sendo adotada

pelos programas de pós-graduação em Educação?

Desse  modo,  percebemos  a  inserção   da lógica  taylorista,  hegemônica  na  produção

científica da pós-graduação brasileira, uma vez que os princípios do taylorismo emergem na

atualidade,  de  uma  maneira  extremamente  centralizadora  e  autoritária,  pautando-se  no

aumento  da  produtividade  do  trabalho  com bastante  “economia  de  tempo”  (ideologia  da

produtividade)  no  controle,  na  vigilância  do  trabalhador,  na  padronização  das  formas  de

produzir e na avaliação da produtividade em que cada movimento necessita ter um tempo

ideal de duração, sendo premiados os mais produtivos e punidos os “indolentes”; 

As reflexões em torno dos direcionamentos das políticas de financiamento e avaliação

estabelecidos pela agência Capes, na área de Ciências Humanas em Educação nos permite

associá-los à existência de um mecanismo de controle sutil através da disciplina imposta pelo

neoliberalismo  aos  corpos  da  sociedade  acadêmica  do  tempo  presente,  tornando-os

12 Método de racionalizar a produção, logo, de possibilitar o aumento da produtividade do trabalho “economizando tempo,”
suprimindo  gestos  desnecessários  e  comportamentos  supérfluos  no  interior  do  processo  produtivo.  O  sistema  Taylor
aperfeiçoou a divisão social do trabalho produzida pelo sistema de fábrica, assegurando definitivamente o controle do tempo
do trabalhador  pela classe dominante. Em outras palavras, o conjunto de estudos desenvolvidos por Frederick Winslow
Taylor  (1856-1915)  e  aplicados  nas  indústrias  de  todo  o  mundo,  determinando  a  organização  do  processo  de  trabalho
contemporâneo,  em que compete  a direção:  dirigir,  controlar e  vigiar  o  trabalhador,  impedindo por  todos os  meios sua
articulação  e  comunicação  horizontais  no  interior  do  espaço  da  produção  é  denominado  de  Taylorismo.  (RAGO  &
MOREIRA, 2003, p.10-14-23 )  Outra característica de tal  sistema apontada pelos  autores,  refere-se  à padronização das
formas  de  produzir,  as  quais  são  acompanhadas  pela  avaliação  da  produtividade,  avaliação  esta  materializada  pelo
cronômetro, em que cada movimento necessita ter um tempo ideal de duração, sendo premiados os mais produtivos e punidos
os “indolentes”.  Mais  do que uma técnica de produção,  o  taylorismo é uma técnica social  de dominação e  disciplinar
produzida  pelo  capital.  Rago  e  Moreira  (2003)  ressaltam  que  durante  longo  tempo,  a  indústria  importou  normas  de
comportamento (vigilância) e sistemas de controle da força de trabalho, de instituições não produtivas como o exército.
Contudo, em sua nova reconfiguração, o taylorismo, o sistema disciplinar taylorista, elabora regras modernas de controle
social  onde  tenta  superar  a  importação  de  modelos  disciplinares  tradicionais  oriundos das instituições  militares,  mas  o
objetivo continua sendo o mesmo: a estratégia de fabricação de indivíduos docilizados, submissos e produtivos, com total
controle de suas atitudes, introduzindo novos hábitos, novos comportamentos, racionalizando, dominando e produzindo um
trabalhador desejado, sem autonomia e destituído de todo e qualquer ideal político, utilizando apenas tecnologias sofisticadas
domesticadoras, leves e sutis.



improdutivistas e  provocando prejuízos  à  qualidade do trabalho acadêmico e  à  saúde dos

trabalhadores da educação.

Ao se pensar nestas exigências, observamos a “cultura” da produtividade, atuando como

mecanismo de controle e hegemonia, impondo uma disciplina e docilização a que os corpos

necessitam  se  submeter.  Sabe-se  que  o  corpo  não  deve  ser  encarado  puramente  como

biológico, mas também como um patrimônio universal sobre o qual a cultura escreve histórias

diferentes em semelhanças físicas. 

A relação  do  corpo  e  a  produção  do  conhecimento  da  pós-graduação  stricto  sensu

brasileira sob a égide da agência financiadora e avaliadora Capes tem se dado numa esfera de

controle, de disciplinamento e hegemonia dos corpos. Observação esta que não nos exime de

resistir  crítica  e  ativamente  para  que  alteremos  esta  dinâmica  de  relação entre  corpo e  a

produção  do  conhecimento  na  pós-graduação  stricto  sensu brasileira,  vislumbrando  a

emancipação humana. De acordo com a perspectiva liberal clássica, a liberdade é a ausência

de interferência ou, ainda mais especificamente, de coerção. “Sou livre para fazer aquilo que

os outros não me impedem de fazer.” (BOTTOMORE, 2012, p. 18).

Para elucidar melhor esta afirmação, nos apoiaremos nos estudos de Le Breton (2010) a

respeito da sociologia do corpo. A sociologia do corpo constitui um capítulo da sociologia

especialmente dedicado à compreensão da corporeidade humana como fenômeno social  e

cultural motivo simbólico, objeto de representações e imaginários. Sugere que as ações que

tecem a trama da vicia quotidiana, das mais fúteis ou das menos concretas até aquelas que

ocorrem na  cena  pública,  envolvem a  mediação  da  corporeidade;  fosse  tão-somente  pela

atividade perceptiva que o homem desenvolve a cada instante e que lhe permite ver, ouvir,

saborear, sentir, tocar e, assim, colocar significações precisas no mundo que o cerca.

O corpo, moldado pelo contexto social e cultural em que o ator se insere, é o vetor

semântico pelo qual a evidência da relação com o mundo é construída: atividades perceptivas,

mas  também expressão  dos  sentimentos,  cerimoniais  dos  ritos  de  interação,  conjunto  de

gestos e mímicas, produção da aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo, exercícios

físicos,  relação com a dor, com o sofrimento etc.  Antes de qualquer coisa,  a existência é

corporal. Le Breton (2010) expõe que ao procurar entender esse lugar que constitui o âmago

da relação do ser humano com o mundo, a sociologia está diante de um imenso campo de

estudo.  Aplicada ao corpo,  dedica-se ao inventário e  à compreensão das lógicas  sociais  e

culturais que envolvem a extensão e os movimentos deste ser. 

Do corpo nascem e se propagam as significações que fundamentam a existência



individual e coletiva; ele é o eixo da relação com o mundo, o lugar e o tempo nos
quais a existência toma forma através da fisionomia singular de um ator. Através do
corpo, o homem apropria-se da substância de sua vida traduzindo-a para os outros,
servindo-se  dos  sistemas  simbólicos  que  compartilha  com  os  membros  da
comunidade. O ator abraça fisicamente o mundo apoderando-se dele, humanizando-
o e, sobretudo, transformando-o em universo familiar, compreensível e carregado de
sentidos e de valores que, enquanto experiência, pode ser compartilhado pelos atores
inseridos,  como  ele,  no  mesmo  sistema  de  referências  culturais.  [...]  Pela
corporeidade, o homem faz do mundo a extensão de sua experiência; transforma-o
em tramas familiares e coerentes, disponíveis à ação e permeáveis à compreensão.
Emissor  ou  receptor,  o  corpo  produz  sentidos  continuamente  e  assim  insere  o
homem, de forma ativa, no interior de dado espaço social e cultural (LE BRETON
2010, p. 07-08).

Quanto à relação do corpo com a educação, explana que, o corpo existe na totalidade

dos  elementos  que  o  compõem graças  ao  efeito  conjugado  da  educação  recebida  e  das

identificações que levaram o ator a assimilar os comportamentos de seu círculo social. Mas, a

aprendizagem das modalidades corporais, da relação do indivíduo com o mundo, não está

limitada à infância, continua durante toda a vida conforme as modificações sociais e culturais

que se impõem ao estilo  de vida,  aos diferentes papéis que convém assumir  no curso da

existência. 

Le Breton sugere a procura pelo segredo perdido do corpo, tornando-o não um lugar da

exclusão, mas o da inclusão, que não seja mais o que interrompe, distinguindo o indivíduo e

separando-o dos outros, mas o conector que o une aos outros, como uma das prerrogativas dos

imaginários sociais mais férteis da modernidade. Por este motivo, no final dos anos 1960,

assistiu-se a  entrada triunfal do corpo na pesquisa em ciências  sociais:  J.  Baudrillard,  M.

Foucault, N. Elias, P. Bourdieu, E. Goffman, M. Douglas, R. Birdwhistell, B. Turner, E. Hall,

por  exemplo,  encontram frequentemente,  pelos  caminhos  que  trilham,  os  usos  físicos,  a

representação e  a  simbologia de um corpo que faz por  merecer  cada vez mais  a  atenção

entusiasmada do domímo social. Outros, para citar alguns exemplos na França, como F. Loux,

M. Bernar, J.-M. Berthelot, J. M. Brohm, D. Lê Breton ou G. Vigarello, dedicam-se de modo

mais sistemático a desvendar as lógicas sociais e culturais que se imbricam na corporeidade. 

No capítulo  VI  de  sua  obra,  o  autor  aponta  a  existência  de  um terceiro  campo de

pesquisa refere-se ao corpo no espelho do social e diz respeito ao uso e à significação do

corpo  na  sociedade  contemporânea:  usos  de  aparência,  controle  político  da  corporeidade,

classes  sociais  e  relações  com  o  corpo,  relações  com  a  modernidade,  entusiasmo  pela

exploração física de si através dos riscos ou da "nova aventura", verificação de um imaginário

do "corpo a mais" na modernidade.

Le Breton cita  Marx em “O capital”  (1867),  obra  pela  qual  Marx faz  uma análise



clássica  da  condição  corporal  do  homem  no  trabalho.  Seus  estudos  têm  objetivos  mais

urgentes que o de encontrar ferramentas suscetíveis de pensar o corpo de maneira metódica,

no entanto, contém a primeira condição para a abordagem sociológica do corpo. Corpo que,

de fato, não é pensado somente do ponto de vista biológico, mas como uma forma moldada

pela interação social. Indicando que a corporeidade é socialmente construída, a exemplo dos

ritos de interação, a dimensão simbólica da condição humana, que transformam o corpo em

organismo ou a usos que tornam necessária a descrição das operações do corpo. 

Em outras palavras, as representações do corpo são representações da pessoa. Quando

mostramos o que faz uma pessoa, os limites, a relação com a natureza ou com os outros,

revelamos  o  que  faz  a  carne.  A partir  desta  afirmação,  observa-se  o  campo  infinito  de

possíveis pesquisas do corpo na modernidade; a explicação das lógicas sociais e culturais que

atravessam o corpo,  isto  é,  a  parte  da dimensão simbólica,  por  exemplo,  nas  percepções

sensoriais, nas expressões das emoções etc. 

Todavia, com a modernidade introduz-se a divisão do corpo e mente, o individualismo o

aprisionamento do homem sobre si mesmo, isolando o corpo do ser humano e da sua inserção

numa rede complexa de correspondências entre a condição humana e a natureza ou cosmo que

o cerca.

E sabemos  que  o  corpo é  uma realidade  mutante  de  uma sociedade para  outra:  as

imagens que o definem e dão sentido à sua extensão invisível, os sistemas de conhecimento

que procuram elucidar-lhe a natureza, os ritos e símbolos que o colocam socialmente em cena,

as  proezas  que  pode  realizar,  as  resistências  que  oferece  ao  mundo,  são  variados,

contraditórios. Assim, para Le Breton (2011) o corpo não é somente uma coleção de órgãos

arranjados segundo leis  da anatomia  e  da fisiologia.  É,  em primeiro lugar,  uma estrutura

simbólica, superfície de projeção passível de unir as mais variadas formas culturais. 

Portanto, a tarefa do/a pesquisador/a é compreender a corporeidade enquanto estrutura

simbólica e, assim, destacar as representações, os imaginários, os desempenhos, os limites que

aparecem como infinitamente variáveis conforme as sociedades, das relações dos/as atores/as

com o  mundo,  das  corporificações  do  funcionamento  regular  do  mundo  com as  normas

implícitas  e  explícitas.  Essas  marcas  corporais  preenchem  funções  diferentes  em  cada

sociedade. 

Sendo o corpo objeto de uma construção social  e cultural,  é importante frisar a sua

relação com o outro na formação da corporeidade. Os trabalhos de Jean-Marie Brohm a esse

respeito  são  exemplares,  pois  pretendem  mostrar  que  "qualquer  política  é  imposta  pela

violência,  pela  coerção  e  pela  imposição  sobre  o  corpo".  Toda  a  ordem  política  vai  de



encontro à ordem corporal. A análise leva à crítica do sistema político identificado com o

capitalismo  que  impõe  a  dominação  moral  e  material  sobre  os  usos  sociais  do  corpo  e

favorece a alienação. 

Nessa mesma direção, M. Foucault  constata  que as sociedades ocidentais  inscrevem

seus  membros  nas  malhas  apertadas  do  feixe  de  relações  que  controla  os  movimentos.

Funcionam como "sociedades disciplinares". Longe de encontrar seu centro de radiação na

supremacia do aparelho ou instituição como o Estado, a disciplina molda um novo tipo de

relação,  um modo  de  exercício  do  poder,  que  atravessa  as  instituições  de  diversos  tipos

fazendo-as convergir para um sistema de obediência e de eficácia. O autor desloca os pontos

de referência de análise até então usados e chama a atenção para as modalidades eficazes e

difusas  do  poder  quando se exercem sobre o corpo,  para  além das  instâncias  oficiais  do

Estado. O investimento político do corpo depende mais da forma de organização difusa que

impõe sua marca sem que necessariamente seja elaborada e objeto de discurso. 

A  disciplina,  estendendo  difusamente  sua  atuação  através  do  campo  social,  vem

substituir à noção de um controle social que se apoia unicamente nos aparelhos repressivos.

As teses marxistas são bombardeadas. "Essa microfísica supõe que o poder que aí é exercido

não seja concebido como propriedade, mas como estratégia, que seus efeitos de dominação

não  sejam  atribuídos  à  'apropriação'  mas  às  disposições,  às  manobras,  às  táticas,  aos

funcionamentos." (FOUCALT, 2007 p. 80).

Nessa perspectiva, o poder não é um privilégio que pode mudar de mãos como se fosse

um instrumento, ele é um sistema de relação e imposição de normas. "É preciso, em suma

admitir que o poder é muito mais exercido que possuído, que ele não é 'privilégio' adquirido

ou conservado da classe dominante, mas o efeito de conjunto de suas posições estratégicas."

(FOUCALT, 2007 p. 80).

M. Foucault no final do estudo meticuloso demonstra que as disciplinas se instauram no

decorrer do século XVII e do século XVIII como formas de dominação, visando produzir a

eficácia  e  a  docilidade  dos  atores  através  do  cuidado  meticuloso  da  organização  da

corporeidade;  aumento  da  força  de  rendimento  e  entraves  às  possibilidades  pessoais  de

oposição, coações leves e eficazes sobre os movimentos e extensões do corpo, tais são as

orientações cujos efeitos conjugados dão às disciplinas um poder de ação e de controle. 

Sobre  a  "anatomia  política  do  detalhe",  afirma  que  esta  é  constitutiva  desses

dispositivos [de controle], é encontrada não só na organização do sistema penitenciário, mas

também  na  organização  das  escolas,  dos  colégios,  dos  hospitais,  do  exército,  ou  das

montadoras. O controle da atividade implica o controle do tempo dos atores envolvidos, a



elaboração gestual da ação que a decompõe em elementos sucessivos até que seja conseguida

a mais completa correlação do corpo e do gesto a fim de se alcançar ao melhor rendimento. O

modelo  do  quadriculado,  para  que  suscite  utilidade  e  docilidade  dos  homens  através  do

domínio da corporeidade, encontra no panotismo13 sua figura ideal e podendo, no limite, fazer

economia  da  presença  dos  indivíduos  encarregados  de  cuidar  do  bom  andamento  do

dispositivo. 

Dando sequência à análise da relação corpo e educação, Pierre Bourdieu também nos

oferece constructos muito interessantes sobre a temática. A reflexão sobre a determinação, em

termos de classes sociais, das representações e das atitudes com relação ao corpo é marcada

pela  sociologia  de  Pierre  Bourdieu,  sobre  “Os  usos  sociais  do  corpo”.  As  conformações

externas corporais seriam as representações de compleições físicas mais amplas, envolvendo

o conjunto  das  condutas  próprias  aos  "agentes"  de uma classe social.  São o produto das

condições objetivas retraduzidas na ordem cultural, na maneira do dever ser e, na  função do

grau com que os indivíduos retiram os meios materiais de existência da atividade física, da

venda das mercadorias que são o produto dessa atividade, ou do modo como usa a força física

e de sua venda no mercado de trabalho.

Bourdieu (1998) afirma que a ruptura dos laços de integração social  que se pede à

cultura para reatar é a consequência direta de uma política, de uma política econômica e o

CORPO – “[...] exército de reserva de mão-de-obra docilizada pela precarização [...]” Nem se

trata a rigor de um exército, pois o desemprego isola, atomiza, individualiza, desmobiliza e

rompe com a solidariedade. 

O dualismo da modernidade não mais opõe a alma ao corpo, mais sutilmente, opõe o

homem ao corpo como se fosse um desdobramento. Destacado do homem, transformado em

objeto a ser moldado, modificado, modulado conforme o gosto do dia, o corpo se equivale ao

homem, no sentido em que, se modificando as aparências, o próprio homem é modificado.

Nessa vertente da modernidade, o corpo é associado a um valor incontestável, a uma forma

sutil  de  controle  social.  E  com tal  poder  adquirido  pelo  corpo,  somos  convidados  a  nos

tornarmos empreendedores de nossas próprias vidas. O indivíduo tende cada vez mais a se

auto-referenciar,  a procurar em si o que antes procura no sistema social  de sentidos e de

valores no qual a existência se inscrevia. A procura de sentidos é fortemente individualizada.

Cada ator só pode hoje em dia responder de maneira pessoal à questão da significação e do

valor  da  existência.  As  respostas  são  mais  pessoais,  solicitam  os  recursos  criativos  do

13 Panoptismo é uma forma de disciplinar alguma coisa que é vigiado e que está fora ou agindo de forma contrária às regras; 

vigiar e punir. O termo panoptismo foi muito usado na época do militarismo no Brasil.



indivíduo.  Daí  a  desilusão  ressentida  pelos  atores  quando confrontados  às  questões  cujas

respostas  não estão presentes.  A amplitude alargada das escolhas  se  paga paradoxalmente

numa incerteza sem precedentes. Porém:

O  homem  é  diferente  da  coisa,  principalmente  da  máquina,  quando  a  nomeia,
quando a integra o sistema dê significações e de valores ou mesmo quando decide
ver  nela  um valor  superior.  [...]  a  condição  do homem é tramada na  dimensão
simbólica e que pertence ao homem decretar que o homem é pouca coisa,  e até
mesmo nada, diante de outras instâncias cuja superioridade é confirmada. O mesmo
ocorre com o corpo humano, rebaixado ao modelo da máquina, destituído do valor
da encarnação, da presença do homem, visto como um objeto entre outros. Hoje,
assistimos à consideração com todas as letras da metáfora que leva a fazer do corpo
humano um material disponível. Mas, através dos avanços tornados possíveis pela
distinção ambígua do homem e do corpo, e pela assimilação mecânica do biológico,
quanto mais o corpo perde o valor moral, mais cresce valor técnico e mercadológico
(LE BRETON, 2011, p. 89-90).

Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido, nos ajuda na compreensão da cultura de

docilização que permeia o cenário educacional brasileiro,  perpassando pela pós-graduação

stricto sensu (Educação), pois afirma que a pedagogia dominante é a pedagogia das classes

dominantes. Os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do

oprimido.  Nessas  sociedades,  governadas  pelos  interesses  de  grupos,  classes  e  nações

dominantes,  a  “educação  como  prática  da  liberdade”  postula,  necessariamente,  uma

“pedagogia do oprimido”. Ademais, “uma cultura tecida com a trama da dominação, por mais

generosos que sejam os propósitos de seus educadores, é barreira cerrada às possibilidades

educacionais dos que se situam nas subculturas dos proletários e marginais.” (FREIRE, 2011,

p.11-12).

Para Freire, vivemos um regime de dominação de consciências, em que os que mais

trabalham menos podem dizer a sua palavra e em que multidões imensas nem sequer têm

condições  para  trabalhar,  os  dominadores  mantêm  o  monopólio  da  palavra,  com  que

mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, não podem dizer a sua

palavra,  têm que lutar  para  tomá-la.  Aprender  a  tomá-la  dos  que  detêm e a  recusam aos

demais  é  um difícil,  mas  imprescindível  aprendizado  -  é  a  “pedagogia  do  oprimido”.  A

transformação em um processo de libertação, diante da violência do dominador, somente é

possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém,

destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera violência dos opressores e esta,

sim, é a luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos

homens como pessoas, como “seres para si” não teria significação.

Nesse sentido, reside a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos – libertar-se a



si e aos opressores. Estes, que oprimem, exploram e violentam, em razão do seu poder, não

podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos nem de si mesmos. Uma vez que,

quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível

de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem,

mais  que eles,  para ir  compreendendo a necessidade de libertação?  Libertação a  que não

chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da

necessidade de lutar por ela; de lutar incessantemente pela recuperação de sua humanidade.

A liberdade exige uma permanente busca, pois é uma conquista, e não uma doação. De

acordo  com  Freire,  ninguém  tem  liberdade  para  ser  livre:  pelo  contrário,  luta  por  ela

precisamente porque não a tem. Não é também a liberdade um ponto ideal, fora dos homens,

ao qual inclusive eles se alienam. Não é ideia que se faça mito. É condição indispensável ao

movimento  de  busca  em  que  estão  inscritos  os  homens  como  seres  inconclusos.  Daí  a

necessidade que se impõe de superar a situação opressora. Isso implica o reconhecimento

crítico, a “razão” dessa situação, para que, através de uma ação transformadora que incida

sobre ela, se instaure uma outra, que possibilite aquela busca do ser mais.

Os oprimidos (no caso aqui,  toda a comunidade acadêmica de discentes, docentes e

pessoas  envolvidas  na  pós-graduação  stricto  sensu),  contudo,  acomodados  e  adaptados,

“imersos” na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade, enquanto não

se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E a temem, também, na medida em que lutar

por ela significa uma ameaça, não só aos que a usam para oprimir, como seus “proprietários”

exclusivos, mas aos companheiros oprimidos, que se assustam com maiores repressões. 

Um trágico dilema dos oprimidos, que a sua pedagogia tem de enfrentar,  está entre

expulsarem ou não o  opressor  de “dentro”  de  si.  Entre  se  desalienarem ou se manterem

alienados. Entre seguirem prescrições e terem opções. Entre serem espectadores ou atores.

Entre atuarem ou terem a ilusão de que atuam na atuação dos opressores. Entre dizerem a

palavra  ou  não  terem  voz,  castrados  no  seu  poder  de  criar  e  recriar,  no  seu  poder  de

transformar o mundo. “A libertação por isso é um parto. E um parto doloroso. O homem que

nasce desse parto é um homem novo que só é viável na e pela superação na contradição

opressores-oprimidos, que é a libertação de todos.” (FREIRE, 2011, p.48).

Esta  superação não pode se  dar,  porém,  em termos  puramente  idealistas.  Se se  faz

indispensável  aos  oprimidos,  para  a  luta  por  sua  libertação,  que  a  realidade  concreta  de

opressão já não seja para eles uma espécie de “mundo fechado” (em que se gera o seu medo

da liberdade) do qual não pudessem sair, mas uma situação que apenas os limita e que eles

podem transformar  é  fundamental,  então,  que,  ao  reconhecerem o  limite  que  a  realidade



opressora os impõe, tenham, nesse reconhecimento, o motor de sua ação libertadora. Assim,

os oprimidos deixam de ser uma designação abstrata e passam a serem os homens concretos,

injustiçados e roubados. Uma vez que a realidade social, objetiva, não existe por acaso, mas

como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são

produtores  desta  realidade  e  se  esta,  na  “inversão  da  práxis”,  se  volta  sobre  eles  e  os

condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens, romper

com o  novo  poder  que  se  enrijece  em “burocracia”  dominadora  e  se  perde  a  dimensão

humanista da luta e não se permite em falar em libertação.

A práxis,  defendida  por  Freire,  é  reflexão e  ação dos  homens  sobre  o mundo para

transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Desta

forma, esta superação exige inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, com que,

objetivando-a simultaneamente atuam sobre ela.

Com  base  nestes  pressupostos,  Freire  expressa  que  a  pedagogia  do  oprimido,  é  a

pedagogia dos homens empenhando-se na luta por sua libertação, pois em se tratando de uma

pedagogia humanista e libertadora possibilita que os oprimidos se desvelem do mundo da

opressão e se comprometam, na práxis, com a sua transformação; e, transformada a realidade

opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em

processo de permanente libertação. Pois como afirma Freire: “Não haveria oprimidos, se não

houvesse  uma  relação  de  violência  que  os  conforma  como  violentados,  numa  situação

objetiva  de  opressão”.  Enquanto  a  violência  dos  opressores  faz  dos  oprimidos  homens

proibidos de  ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do arsênio de

busca do direito de ser. Por isso é que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os

opressores. Estes, enquanto classe que oprime, nem libertam, nem se libertam. Não há outro

caminho  senão  o  da  prática  de  uma  pedagogia  humanizadora,  em  que  a  liderança

revolucionária, em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase

“coisas”, com eles estabelece uma relação dialógica permanente (FREIRE, 2011, p. 58, 59, 60

e 77).

Para alcançar a meta da humanização, que não se consegue sem o desaparecimento da

opressão  desumanizante,  é  imprescindível  a  superação  das  “situações-limite”  em  que  os

homens  se  acham  quase  coisificados.  A questão  fundamental,  neste  caso,  está  em  que,

faltando aos homens uma compreensão crítica da totalidade em que estão,  captando-a em

pedaços nos quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade, não podem

conhecê-la. E não o podem porque, para conhecê-la, seria necessário partir do ponto inverso.

Isto é,  lhes seria  indispensável ter  antes a visão totalizada do contexto para,  em seguida,



separarem ou isolarem os elementos ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão

voltariam com mais claridade à totalidade analisada.

Desta  maneira,  as  dimensões  significativas  que,  por  sua  vez,  estão  constituídas  por

partes  em  interação,  ao  serem  analisadas,  devem  ser  percebidas  pelos  indivíduos  como

dimensões da totalidade. Por isto é que a investigação se fará tão mais pedagógica quanto

mais crítica e tão mais crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas estreitos das visões

parciais  da  realidade,  das  visões  “focalistas”  da  realidade,  se  fixe  na  compreensão  da

totalidade.

Ao pensar em totalidade, faz-se necessário que busquemos as múltiplas determinações

presentes  nos  fenômenos.  Nesse sentido,  é  que  o próximo capítulo  discutirá  as  possíveis

influências das políticas neoliberais sob as educacionais no Brasil e transformação do corpo

sujeito em corpo objeto e instrumentalizado.

4 POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO TEMPO PRESENTE: O CORPO PRODUTIVO

[...] Provavelmente nenhuma sabedoria convencional conseguiu um predomínio tão
abrangente desde o início do século como o neoliberal hoje. Este fenômeno chama-
se hegemonia, ainda que, naturalmente, milhões de pessoas não acreditem em suas
receitas e resistam a seus regimes. A tarefa de seus opositores é a de oferecer outras
receitas e preparar outros regimes. Apenas não há como prever quando ou onde vão
surgir.  Historicamente,  o  momento  de  virada  de  uma  onda  é  uma  surpresa
(ANDERSON, 1995, p. 9-23).

Atualmente, vivemos em um período marcado pelo expansionismo do capital, no qual

estão difundidos os termos globalização14, internacionalização da economia e neoliberalismo.

14 Dias Sobrinho (2005, p. 23) esclarece que o carro-chefe destes nossos tempos é a globalização econômica. Dentre suas
principais  características  estão  uma  nova  divisão  internacional  do  trabalho  e  a  interdependência  dos  mercados,  o  uso
intensivo  e  extensivo  das  tecnologias  de  informação,  desemprego  estrutural,  aumento  das  desigualdades  sociais,
desequilíbrios entre países, diminuição da presença do estado na promoção da educação pública e da justiça social com a
consequente expansão da privatização e do mercado internacional. DIAS SOBRINHO, José. Dilemas da educação superior



O tempo presente  demarcado pelo  sistema capitalista  neoliberal vem apresentando muitas

reformas nas áreas de ensino, sindical, trabalhista, previdenciária dentre outras, objetivando

um acúmulo  cada  vez  maior  de  capital,  através  das  altas  taxas  de  lucros  e  desemprego,

subempregos e destruição, perda dos direitos trabalhistas e precarização do trabalho para a

grande massa de trabalhadores/as em geral.

A implementação de políticas neoliberais, ou a reestruturação produtiva se consolidaram

a partir da crise estrutural do capitalismo, aprofundada na década de 1970 pela desagregação

do Estado de bem-estar social e a implantação do aumento da financeirização da economia e

do capital volátil.

Libâneo (2009) afirma que a reestruturação produtiva do capitalismo global e, como

decorrência,  a  tendência  internacional  de mundialização do capital  e  de reestruturação da

economia vêm impondo mudanças no conceito de qualidade educativa, com forte impacto na

organização e  na gestão da educação.  A introdução de reformas educativas constitui  uma

tendência internacional, decorrente de necessidades e exigências geradas pela reorganização

produtiva no âmbito das instituições capitalistas e expressam uma tendência nos seguintes

termos:  novos  tempos  requerem  nova  qualidade  educativa,  implicando  mudança  nos

currículos,  na  gestão  educacional,  na  avaliação  dos  sistemas  e  na  profissionalização  dos

professores.

Desse modo, a reforma dos sistemas educativos torna-se prioridade, e as estratégias são

formuladas girando em torno de quatro pontos: o currículo nacional, a profissionalização dos

professores,  a  gestão  educacional  e  a  avaliação  institucional.  Esses  pontos  estão  inter-

relacionados:  a  política  educacional  orienta-se  pela  política  curricular,  que  necessita  de

professores para ser viabilizada, em uma estrutura organizacional adequadamente regulada e

gerida, com o suporte da avaliação institucional.

A educação  brasileira  insere-se  no  quadro  dessas  transformações,  datando-se  como

marco inicial,  meados do governo Collor,  em 1990, o qual coincidiu com a realização da

Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, promovida pela

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

que foram estabelecidas prioridades para a educação nos países do Terceiro Mundo.

Nesse contexto, ocorreu a elaboração e a promulgação da LDB (Lei 9.394/96), do Plano

Nacional de Educação (PNE), das diretrizes curriculares, normas e resoluções do Conselho

Nacional  de  Educação  (CNE),  as  quais  incorporaram  as  características  do  modelo  de

desenvolvimento econômico adotado, de orientação economicista e tecnocrática, em que as

no mundo globalizado: sociedade do conhecimento ou economia do conhecimento? São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. 



implicações sociais e humanas ficam em segundo plano.

Como instituição social educativa, a escola/universidade vem sendo questionada acerca

de  seu  papel  ante  as  transformações  econômicas,  políticas,  sociais  e  culturais  do  mundo

contemporâneo, sobretudo, a partir da propalada globalização, dos avanços tecnológicos, da

reestruturação  do  sistema  de  produção  e  desenvolvimento,  da  compreensão  do  papel  do

Estado, das modificações nele operadas, das mudanças no sistema financeiro, na organização

do trabalho e nos hábitos de consumo. Nas palavras de Libâneo (2009) a globalização designa

uma gama de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que expressam o espírito da

época e a etapa de desenvolvimento do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente.

Há quem diga que a globalização é um conceito ou uma construção ideológica. Segundo os

estudiosos do assunto, nesse conceito esconde-se a ideologia neoliberal, preconizando que,

para garantir seu desenvolvimento a um país, basta liberalizar a economia, suprimir formas

superadas e  degradadas de intervenção social,  de modo que a economia por si  mesma se

defina e seja criado, assim, um sistema mundial autorregulado.

Pelo  exposto,  infere-se  que  os  acontecimentos  do  mundo  atual  afetam a  educação

escolar de várias maneiras, em especial, acerca da sua função social: o capitalismo estabelece,

para a escola, finalidades mais compatíveis com os interesses do mercado. Para manter sua

hegemonia,  ele  reorganiza  suas  formas  de  produção  e  de  consumo  e  elimina  fronteiras

comerciais para integrar mundialmente a economia. Os organismos multilaterais vinculados

ao  capitalismo,  por  sua  vez,  traçam  uma  política  educacional  para  os  países  pobres.  O

interesse  desses  organismos  está  voltado  quase  exclusivamente  para  a  “otimização”  dos

sistemas escolares, no intuito de atender às demandas da tal globalização, entre as quais a de

uma escola provedora de educação que corresponda à intelectualização do processo produtivo

e formadora de consumidores.

Ao fazer um balanço provisório do neoliberalismo, Libâneo cita Perry Anderson (1995,

p. 23) afirmando que

Economicamente,  o  neoliberalismo  fracassou,  não  conseguindo  nenhuma
revitalização  básica  do  capitalismo  avançado.  Socialmente,  ao  contrário,  o
neoliberalismo  conseguiu  muitos  dos  seus  objetivos,  criando  sociedades
marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. Política e
ideologicamente,  todavia,  o  neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual
seus fundadores provavelmente jamais sonharam, disseminando a simples ideia de
que não  há  alternativas  para  os  seus princípios,  que  todos,  seja  confessando ou
negando, têm de adaptar-se as suas normas (LIBÂNEO, 2009, p. 55).

Faz-se presente,  em todas essas políticas,  o discurso da modernização educativa,  da

diversificação,  da  flexibilidade,  da  competitividade,  da  produtividade,  da  eficiência  e  da



qualidade dos sistemas educativos, da escola e do ensino, na ótica das reformas neoliberais de

adequação às demandas e exigências do mercado.

Ademais, é importante considerar que as transformações técnico-científicas resultam da

ação humana concreta, ou seja, de interesses econômicos conflitantes que se manifestam no

Estado  e  no  mercado,  pólos  complementares  do  jogo  capitalista.  Essas  transformações

refletem a diversidade e os contrastes da sociedade e, em decorrência, o empreendimento do

capital em controlar e explorar as capacidades materiais e humanas de produção da riqueza

em prol de sua autovalorização. Pois, o poder decisório do capital transnacional, é cada vez

mais articulado e concentrado: 

[...]  de um lado, o poder das sociedades neoliberais concentra-se, crescentemente,
nas  forças  de  mercado,  ou  seja,  nos  grandes  grupos  financeiros  e  industriais
(corporações), os quais, em combinação com o Estado, definem as estratégias de
desenvolvimento,  incluindo  as  reestruturações  econômicas  e  os  ajustes  político-
financeiro.  De outro lado,  o poder da decisão ocorre nas  instâncias  mundiais  de
concentração  do  poder  econômico,  político  e  militar,  como  a  Organização  das
Nações Unidas (ONU), o grupo dos sete países mais ricos ou poderosos (G-7), a
Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o Fundo Monetário Internacional
(FMI),  o Banco Mundial (Bird),  o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt),  a
Organização Mundial do Comércio (OMC) (LIBÂNEO 2009, p. 82). 

Essas  ações  acompanham  as  tendências  internacionais  de  alinhamento  à  política

econômica neoliberal e às orientações dos organismos financeiros internacionais, sobretudo o

Banco Mundial  (BM) e o Fundo Monetário Internacional  (FMI).

As corporações transnacionais e as instâncias superiores de concentração de poder são

cada vez mais constituintes, ordenadoras e controladoras da nova ordem mundial. Com poder

de  deliberação,  em âmbito  mundial,  no  campo  econômico,  político  e  militar,  impõem e

monitoram as políticas de ajustes do projeto sociopolítico-econômico do neoliberalismo de

mercado, ou melhor, dos interesses da burguesia internacional.

Daí a necessidade de se conhecer e analisar as formas pelas quais se inter-relacionam as

políticas educacionais, a organização, gestão das escolas e as práticas pedagógicas na sala de

aula com as intervenções destas políticas externas. Para Libâneo (2009) não basta o professor

contentar-se em desenvolver saberes e competências para se saírem bem nas aulas. É preciso

que se enxergue mais  longe,  para tomar  consciência  das intenções do sistema escolar  na

conformação  ou  não  de  sujeitos-professores  e  de  sujeitos-alunos  em  uma  perspectiva

histórica.

As atuais políticas educacionais e organizativas devem ser compreendidas no quadro

mais  amplo  das  transformações  econômicas,  políticas,  culturais  e  geográficas  que



caracterizam o mundo contemporâneo. Com efeito,  as reformas educativas executadas em

vários  países  do  mundo  europeu  e  americano,  nos  últimos  20  anos,  coincidem  com  a

recomposição do sistema capitalista mundial, o qual incentiva um processo de reestruturação

global da economia regido pela doutrina neoliberal. Analistas críticos do neoliberalismo, a

exemplo  de  Pablo  Gentili,  Roberto  Leher,  dentre  outros  identificam  três  de  seus  traços

distintivos:  mudanças  nos  processos  de  produção  associadas  a  avanços  científicos  e

tecnológicos, superioridade do livre funcionamento do mercado na regulação da economia e

redução do papel do Estado.

Estes traços afetam a educação de várias formas. Libâneo (2009) expõe que a prioridade

da educação nos programas econômicos dos países industrializados situa-se no quadro das

políticas de ajuste e de estabilização defendidas,  no âmbito europeu, pela Organização de

Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  e,  internacionalmente,  pelo  Banco

Mundial (BM), sobretudo. Postula-se que o desenvolvimento econômico, técnico-científico,

garante,  por  si  só,  o  desenvolvimento  social,  decorrendo  daí  a  principal  crítica  ao

neoliberalismo: sua orientação economicista e tecnocrática, desconsiderando as implicações

sociais  e  humanas  no  desenvolvimento  econômico,  gerando  problemas  sociais  como

desemprego, fome e miséria, os quais alargam o contingente de excluídos, e ampliando as

desigualdades entre países, classes e grupos sociais. 

O estudo El desarrolo en la practica de la enseñanza superior, las lecciones derivadas

de  la  experiência traz  as  orientações  às  operações  de políticas  educacionais  em todos os

níveis, inclusive à pós-graduação:

La organización de los sistemas nacionales de investigación debe regirse por tres
principios. En primer lugar, es preferible combinar los estudios y la investigación de
posgrado en la  misma stitución,  lo  cual  mejora tanto la  calidad de la enseñanza
como de la investigación que, em la mayoría  de las ciencias básicas, se suele llevar
a cabo más eficazmente en las universidades que en los institutos de investigación
estatales. En segundo término, debido a los gastos elevados personal e instalaciones
que significa la ensañanza y la investigación de posgrado en el campo de las ciências
experimentales,  es  mejor  concentrar  la  investigación  y  la  formación  científica
avanzada solo en aquellas instituciones el cuerpo docente, los métodos empleados
con mayor frecuencia dependen de las calificaciones de los Estudiantes, los análisis
de  los  esquemas  de  los  cursos,  las  evaluciones  a  cargo  de  los  jefes  de  los
departamentos  y  los  colegas,  y  los  premios  a  docentes.  Es  importante  que  los
procedimientos y los criterios de evaluación sean transparentes y que sus resultados
se empleen para tomar medidas correctivas.[...] El propósito es establecer criterios
mínimos  para  la  organización  y  la  realización  de  programas  académicos  que
desalienten las prácticas ineficazes y hagan hincapié en las características positivas;
El principal factor determinante del desempeño académico es, quizás, la capacidade
de evaluar y vigilar la calidad de los resultados de la ensenãnza y la investigación;
Las instituciones de educación superior de gran prestígio deben estar abiertas a las
influencias internacionales (BANCO MUNDIAL, 1995, p. 77- 80).



Pierre Bourdieu (1998) também traz reflexões e contribuições acerca da influência das

políticas neoliberais na educação em sua obra “Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão

neoliberal”, ou ainda, armas úteis a todos aqueles que tentam resistir ao flagelo neoliberal,

porque os perigos contra os quais foram acesos os fogos não são pontuais, nem ocasionais. 

O neoliberalismo, prega a “extinção” do Estado e o reinado absoluto do mercado e do

consumidor, substituto comercial do cidadão, assaltou o Estado: fez do bem público um bem

privado,  da  coisa  pública,  da  República,  uma  coisa  sua.  O  que  está  em  jogo  hoje  é  a

reconquista  da  democracia  contra  a  tecnocracia:  é  preciso  acabar  com  a  tirania  dos

“especialistas”,  estilo  BM  ou  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI)  que  impõem,  sem

discussão,  os  vereditos  do  novo  Leviatã,  “os  mercados  financeiros”,  e  que  não  querem

negociar, mas “explicar”; é preciso romper com a nova fé na inevitabilidade histórica que

professam os teóricos do liberalismo.

O movimento, que se tornou possível pela política de desregulamentação financeira, em

direção à utopia neoliberal de um mercado puro e perfeito, neoliberalismo, realiza-se através

da ação transformadora e, destruidora de todas as medidas políticas das quais a mais recente é

o Acordo Multilateral sobre o Investimento (AMI) destinado a proteger contra os Estados

nacionais  as  empresas  estrangeiras  e  seus  investimentos,  colocando  em  risco  todas  as

estruturas coletivas capazes de resistirem à lógica do mercado puro: a individualização dos

salários e das carreiras, em função das competências individuais. 

Desse modo, o programa neoliberal extrai sua força social da força político-econômica

daqueles  cujos  interesses  ele  exprime  –  acionistas,  operadores  financeiros,  industriais,

políticos  conservadores  ou  socialdemocratas.  Ele  tende  assim  a  favorecer  globalmente  a

ruptura entre a economia e as realidades sociais e a construir desse mundo, na realidade, um

sistema econômico ajustado à descrição teórica, isto é, uma espécie de máquina lógica que se

apresenta como uma cadeia de constrangimentos, enredando os agentes econômicos. Numa

palavra,  Bourdieu  define  o neoliberalismo,  como utopia  (em vias  de  realização)  de uma

exploração sem limites.

Para  a  preservação  destas  ideias,  existem  os  intelectuais  liberais,  descritos  como

aqueles/as que possuem uma formação intelectual, em geral puramente livresca e teoricista.

Em seus escritos, o autor afirma que o Estado se retirou, ou está se retirando, de um certo

número de setores da vida social que eram sua incumbência e pelos quais era responsável ao

assumir a aparência, isto é, a linguagem da racionalidade econômica: a habitação pública, a

televisão e as rádios públicas, a escola pública, os hospitais públicos, etc. Tem-se a impressão



hoje de que o cidadão é tratado e utilizado do melhor modo para os interesses do Estado. Já

que se trata de um Estado socialista do qual se podia esperar pelo menos a garantia do serviço

público,  assim  como  do  serviço  aberto  e  oferecido  a  todos,  sem  distinção...  “O  que  se

descreve como uma crise do político, um antiparlamentarismo, é na realidade um desespero a

propósito do Estado como responsável pelo interesse público.” (BOURDIEU, 1998, p. 10-

11). 

O autor enriquece o fato da apropriação do Estado por burocratas ao denunciar que

O retorno ao indivíduo é também o que permite “acusar a vítima”, única responsável
por  sua  infelicidade,  e  lhe  pregar  a  “autoajuda”,  tudo  isso  sob  o  pretexto  da
necessidade  incansável  reiterada  de  diminuir  os  encargos  da  empresa.  [...]  Eles
(trabalhadores sociais: assistentes sociais, educadores, magistrados e também, cada
vez mais,  docentes  e  professores  primários)  constituem o que eu chamo de mão
esquerda do Estado, o conjunto dos agentes dos ministérios ditos “gastadores”, que
são o vestígio, no seio do Estado, das lutas sociais do passado. Eles se opõem ao
Estado  da  mão  direita,  aos  burocratas  do  ministério  das  Finanças,  dos  bancos
públicos e privados e dos gabinetes ministeriais. Muitos movimentos sociais a que
assistimos (e assistiremos) exprimem a revolta da pequena nobreza contra a grande
nobreza do Estado (BOURDIEU, 1998, p. 10-15).

Além dos movimentos sociais, Bourdieu expressa a importância do intelectual coletivo,

de sempre o fazer com a esperança, se não de desencadear uma mobilização ou até um debate,

pelo  menos  de  romper  a  aparência  de  unanimidade  que  constitui  o  essencial  da  força

simbólica do discurso dominante, através do capital simbólico, utilizado em especial pelos

governantes,  os  quais  dispõem  de  toda  a  latitude:  o  campo  do  simbólico  e  os  lucros

simbólicos. Campo simbólico para Bourdieu (1998) não se refere apenas às condutas dadas

como exemplo. Trata-se também das palavras, dos ideais mobilizadores. A exemplo, falou-se

muito do silêncio dos intelectuais. O que mais o impressiona é o silêncio dos políticos, uma

vez que carecem tremendamente de ideais mobilizadores.

Contudo, o conceito de intelectuais para o referido autor, não está expresso na opinião

de todo mundo, por isso questiona: “A opinião de todo mundo é a opinião de quem? Das

pessoas que escrevem nos jornais, dos intelectuais que pregam “menos Estado” (BOURDIEU

1998, p.15) e que enterram depressa demais o público e o interesse do público pelo público;

põe imediatamente fora de discussão teses que deveriam ser discutidas a valer. Seria preciso

analisar  o  trabalho  coletivo  dos  “novos  intelectuais”,  que  criou  um  clima  favorável  ao

retraimento do Estado e, mais amplamente, à submissão aos valores da economia. 

O autor  considera  que  o  mundo intelectual  é  hoje o  terreno de  uma luta,  que  visa

produzir e impor “novos intelectuais”, portanto, uma nova definição do intelectual e do seu

papel político, uma nova definição da filosofia e do filósofo, “empenhado nos vagos debates



de uma filosofia política sem tecnicidade, de uma ciência social reduzida a uma politologia de

sarau  eleitoral  e  a  um  comentário  descuidado  de  pesquisas  comerciais  sem  métodos.”

(BOURDIEU 1998, p. 15)

Diferentemente de um sociólogo que questiona as evidências e, sobretudo as que se

apresentam sob a forma de questões, tanto as suas quanto as dos outros. Nesse sentido, é que

Bourdieu, defende acima de tudo: 

[...] é a possibilidade e a necessidade do intelectual crítico, e principalmente crítico
da doxa intelectual que os doxósofos difundem. [...] O intelectual é um contra-poder,
e  de  primeira  grandeza.  É  por  isso  que  considero  o  trabalho  de  demolição  do
intelectual crítico, morto ou vivo – Marx, Nietzche, Sartre, Foucault, e alguns outros
classificados em bloco sob o rótulo de “pensamento 68” -, tão perigoso quanto à
demolição da coisa pública e inscrevendo-se no mesmo empreendimento global de
restauração.  [...]  Desejo que os escritores,  os artistas,  os filósofos e os cientistas
possam se fazer ouvir diretamente em todos os domínios da vida pública em que são
competentes.  Creio  que  todo  mundo  teria  muito  a  ganhar  se  a  lógica  da  vida
intelectual, da argumentação e da refutação, se estendesse à vida pública. Hoje, é
lógica da política, da denúncia e da difamação, da “sloganização” e da falsificação
do pensamento do adversário que se estende muitas vezes à vida intelectual. [...] No
momento em que as grandes utopias do século XIX revelaram toda a sua perversão,
é  urgente  criar  as  condições  para  um  trabalho  coletivo  de  reconstrução  de  um
universo  de ideias  realistas,  capazes  de mobilizar  as  vontades,  sem mistificar  as
consciências (BOURDIEU 1998, p. 17-19).

No que diz respeito aos abusos de poder que se armam ou se baseiam na razão, defende

que o racionalismo científico, o dos modelos matemáticos que inspiram a política do FMI ou

do BM, o das Law firms, grandes multinacionais jurídicas que impõem as tradições do direito

americano ao planeta inteiro, impõem a coerção econômica e se disfarça muitas vezes de

razões  jurídicas.  O imperialismo se  vale  da  legitimidade  das  instâncias  internacionais  ou

também faz parte da defesa da razão os seus abusos de poder, ou se servem das armas da

razão para fundamentar ou justificar um império arbitrário. 

Por  estes  tantos  abusos  de  poder,  é  que  para  o  autor  se  faz  necessário  combater

resolutamente  todos  aqueles  que,  no  desejo  de  simplificar  todas  as  coisas,  mutilam uma

realidade  histórica  ambígua  para  reduzi-la  às  dicotomias  tranquilizadoras  do  pensamento

maniqueísta que a televisão, inclinada a confundir um diálogo racional com uma luta livre,

instituiu como modelo. E, além disso, é infinitamente mais fácil tomar posição a favor ou

contra uma ideia, um valor, uma pessoa uma instituição ou uma situação, do que analisar em

que consistem na verdade, em toda a sua complexidade. Cabendo ressaltar que, as realidades

históricas são sempre enigmáticas e, sob sua aparente evidência, difíceis de decifrar. Daí a

necessidade da realização de pesquisas com análises rigorosas das situações e das instituições,

como antídoto contra as visões parciais e contra todos os maniqueísmos.



A respeito da relação Educação e Trabalho, Bourdieu (1998) indaga  o como da luta

contra a precarização que atinge todo o pessoal dos serviços públicos e que tem acarretado

formas de dependência e  de submissão,  particularmente funestas nas empresas de difusão

cultural – rádio, televisão ou jornalismo – pelo efeito de censura que exercem até mesmo no

ensino.  Analisa  que,  no  trabalho  de  reinvenção  dos  serviços  públicos,  os  intelectuais,

escritores, artistas, eruditos etc. têm um papel determinante a desempenhar: podem contribuir

para quebrar o monopólio da ortodoxia tecnocrática sobre os meios de comunicação. Mas

também podem lutar de maneira organizada e permanente, e não só nos encontros ocasionais

de uma conjuntura de crise, ao lado daqueles que podem orientar eficazmente o futuro da

sociedade,  associações  e  sindicatos  principalmente,  e  trabalhar  para  elaborar  análises

rigorosas e propostas inventivas sobre as grandes questões que a ortodoxia midiático-política

proíbe apresentar.

Por isso o referido autor defende uma solidariedade real para com os que hoje lutam

para  mudar  a  sociedade.  Só  se  pode  combater  eficazmente  a  tecnocracia,  nacional  e

internacional,  enfrentando-a  em seu  terreno  privilegiado,  o  da  ciência,  principalmente  da

ciência econômica, e opondo ao conhecimento abstrato e mutilado de que ela se vale um

conhecimento que respeite mais os seres humanos e as realidades com as quais eles veem

confrontados. 

Paira-se um mito, residindo a força do discurso dominante -  que não há nada a opor à

visão neoliberal, que ela consegue se apresentar como evidente, como desprovida de qualquer

alternativa. E, se ela comporta essa espécie de banalidade, é porque há todo um trabalho de

doutrinação simbólica  do  qual  participam.  Não estariam um certo  número de  intelectuais

desempenhando tal papel? Eles não têm o poder de analisar a produção e a circulação desse

discurso? Ou essa visão de mundo é produzida, difundida e inculcada por eles? 

De  acordo  com  Bourdieu  (1998)  um  trabalho  constante  foi  feito,  associando

intelectuais, jornalistas, homens de negócios, para impor como óbvia uma visão neoliberal

que, no essencial, reveste com racionalizações econômicas os pressupostos mais clássicos do

pensamento conservador de todos os tempos e de todos os países. O que também ocorreu na

Inglaterra, e o  thatcherismo não nasceu com a Sra. Thatcher. Ele foi longamente preparado

por grupos de intelectuais que dispunham, em sua maioria, de espaço nos grandes jornais.

Uma primeira contribuição possível dos pesquisadores poderia ser trabalhar na difusão dessas

análises,  sob  formas  acessíveis  a  todos.  Esse  trabalho  de  imposição,  começado  há  muito

tempo, continua hoje através do GOTA-A-GOTA SIMBÓLICO.  É assim que, no fim das

contas, o neoliberalismo se apresenta sob aparências da inevitabilidade. Por se tratar de um



conjunto de pressupostos que são impostos como óbvios: a produtividade e a competitividade

é o fim último e único das ações humanas, ou que não se pode resistir às forças econômicas. 

Nessa mesma direção, outro pressuposto importante é o léxico comum que nos invade,

que absorvemos logo que abrimos um jornal, logo que escutamos o rádio e que é composto,

no  essencial,  de  eufemismos.  Há  todo  um jogo  com as  conotações  e  as  associações  de

palavras como flexibilidade, maleabilidade, desregulamentação, que tendem a fazer crer que a

mensagem neoliberal é uma mensagem universalista de libertação, quando ela representa um

Estado que se reduz cada vez mais à sua função policial. 

Portanto,  trata-se de uma globalização-mito,  no sentido forte do termo, um discurso

moderno, uma “ideia-força”, uma ideia que tem força social, que realiza a crença. É a arma

principal das lutas contra as conquistas do  welfare state; os trabalhadores europeus, dizem,

devem rivalizar com os trabalhadores menos favorecidos do resto do mundo. Para que isso

aconteça, propõe-se como modelo, para os trabalhadores europeus, países em que o salário

mínimo não existe, onde operários trabalham 12 horas por dia por um salário entre ¼ e 1/15

do salário europeu, onde não há sindicatos, onde crianças são postas para trabalhar etc. E é em

nome desse modelo que se impõe a flexibilidade e a precarização15.

De modo geral, o neoliberalismo faz voltar, sob as aparências de uma mensagem muito

chique e muito moderna,  as ideias mais  arcaicas do patronato mais  arcaico.  Confundindo

assim o arcaísmo e a ação progressista a partir das regularidades reais do mundo econômico,

da sua lógica, da sua lei do mercado, isto é, a lei do mais forte, glorificando o reino daquilo

que se chama mercados financeiros, cuja lei é a do lucro máximo, capitalismo sem freio e sem

disfarce, mas racionalizado.

Princípios estes que são transferidos às ciências sociais, condenadas a submeter-se às

encomendas diretamente interessadas das burocracias de empresas ou de Estado, ou a morrer

pela censura dos poderes (representados pelos oportunistas) ou do dinheiro. 

15 De acordo com Bourdieu (1998) assiste-se à multiplicação dos empregos precários e sub-remunerados (que fazem baixar

artificialmente  as taxas de desemprego);  a  proporção dos trabalhadores temporários  cresce em relação à população dos
trabalhadores permanentes. A precarização e a flexibilização acarretam a perda das insignificantes vantagens (muitas vezes
descritas como privilégios de “marajás”) [...] A privatização, por sua vez, acarreta a perda das conquistas coletivas. A isso se
acrescenta,  hoje, a destruição das bases econômicas e sociais das conquistas culturais mais preciosas da humanidade. A
autonomia dos universos de produção cultural em relação ao mercado que não havia cessado de crescer, graças às lutas e aos
sacrifícios dos escritores, artistas e intelectuais, está cada vez mais ameaçada. [...] trabalho noturno, o trabalho nos fins de
semana, os horários irregulares, pressão aumentada, estresse etc. Essa violência estrutural também pesa sobre o que se chama
contrato de trabalho [...] a parcela de empregos temporários não para de crescer, [...] os dominados estão numa posição das
criaturas  num  universo  cartesiano;  estão  paralisados  pela  decisão  arbitrária  de  um  poder  responsável  pela  “criação
continuada”  de  sua  existência  –  como  prova  e  lembra  a  ameaça  do  fechamento  da  fábrica,  do  desinvestimento  e  do
deslocamento. 



Em suma, a globalização não é uma homogeneização, pois a política de um Estado

particular é largamente determinada pela sua posição na estrutura da distribuição do capital

financeiro (que define a estrutura do campo econômico mundial). 

Silva (2002) diz que uma das questões centrais na longa marcha do capitalismo é de

criar mecanismos que possibilitem ao capitalista controlar e dirigir o processo produtivo, onde

a força de trabalho e o produto deste processo estejam sob seu domínio. Ou seja, interessa-lhe

criar mecanismos que assegurem um maior controle do trabalhador e consequentemente a

garantia  de  uma  maior  produtividade.  Bases  de  pensamento  de  muitos  teóricos  da

administração geral ilustram esta afirmação, a exemplo de Taylor, Fayol, Ford dentre outros16.

Destarte,  há  uma  nova  configuração  do  papel  do  Estado  frente  ao  neoliberalismo,

trazendo  sérias  implicações  às  demandas  sociais  em  diversos  fatores:  saúde,  educação,

financeiro, dentre outros.  A literatura existente acerca da temática permite-nos constatar que

os anos de 1990 ficaram marcados para os países da América Latina como aqueles em que

aprofundou o  processo  de  inserção  no mercado globalizado e  pela  aplicação de políticas

neoliberais. Assim, teses como a de que o setor público (o Estado) é o responsável pela crise,

pelos privilégios e pela ineficiência, de qualidade e equidade. 

Nessa perspectiva Silva (2002) também corrobora com estas reflexões através de Draibe

(1994). Para a autora, a ação neoliberal no campo das políticas públicas se norteia em três

eixos centrais: a descentralização, a focalização e a privatização. A descentralização é definida

como  um  mecanismo  para  tornar  os  gastos  governamentais  mais  eficientes  e  eficazes,

possibilitando maior interação local dos recursos públicos e dos recursos não-governamentais.

A focalização é  o direcionamento  seletivo  dos  gastos  sociais.  As  despesas  com grupos  e

programas específicos seria marcada por uma ação bastante específica, em que se priorizariam

os programas  dirigidos  aos  setores  mais  pobres  da população.  A privatização consiste  na

transferência  da produção de bens e  serviços  públicos  para o setor  privado,  tanto no seu

segmento lucrativo, quanto para aquele segmento não-lucrativo composto por associações de

filantropia, organizações comunitárias ou outras modalidades de organizações comunitárias. 

A implementação, no âmbito da gestão educacional, de princípios, métodos e formas de

organização  do  trabalho  desenvolvidos  em  setores  produtivos17 e  de  seus  modelos  de
16 Para Chauí (2008) é assim, por exemplo, que os trabalhadores contemporâneos podem perceber que a organização do

processo de trabalho pelo estilo taylorista (que consiste em separar todas as fases de produção e em separar os que dirigem e
controlam tal produção e os que a executam) é um interesse da classe dominante. Ou seja, percebem, de um lado, que o
taylorismo é uma forma de dominação burguesa, mas conservam a ideia (subjacente ao taylorismo) de que é racional separar
saber tecnológico e execução prática do trabalho (sem se dar conta de que tal  separação é o que permite  a dominação
burguesa,  pois  tal  organização  lhes  aparece  como  racional  por  causa  do  avanço  tecnológico,  que  impossibilita  a  cada
trabalhador e ao conjunto dos trabalhadores controlar o saber que governa seus trabalhos. 
17 Assim  como  na  empresa,  na  educação  as  tarefas  que  antes  eram executadas  por  diversos  trabalhadores  agora  são



gerenciamento  da  produção,  se  dá  através  da  incorporação  de  regras  do  mercado

(compreendido como possuidor de todas as virtudes e nenhum defeito); a educação passa a ser

concedida como serviço e não como um bem social, ou seja, as relações entre a sociedade e o

Estado  passam a  ser  administradas  segundo os  parâmetros  do  Estado gestor,  provocando

intenso processo de mercantilização de espaços sociais, uma verdadeira cultura mercantil. 

Observa-se no setor educacional, uma verdadeira regulação social, através da avaliação

e do financiamento, uma vez que cada instituição escolar/universitária em território nacional é

avaliada  de  forma  homogênea  com critérios  idênticos.  Isso  colabora  para  a  existência  e

transformação de instituições pautadas na autonomia universitária, na consciência do ser em

prestadoras de serviços, produtoras e organizadoras de dados quantitativos para atender aos

critérios da avaliação a que são impostas.   Sabe-se que cada uma delas tem uma cultura

peculiar, produzida por meio de sua história e de sua identidade.  

Como  se  pode  perceber,  os  direcionamentos  e  orientações  a  que  as  instituições

educacionais estão sendo submetidas são produzidos de maneira centralizada pelo Estado, por

isso de natureza mercantil, desencadeando intensas alterações no  ethos de tais instituições,

como  por  exemplo:  a  subordinação  das  instituições  universitárias  ao  Estado  e  ao  setor

produtivo, cerceando desta forma sua autonomia.

José  Oliveira  Arapiraca  em  sua  dissertação  intitulada:  “A USAID  e  a  educação

brasileira, um estudo a partir de uma abordagem crítica do capital humano” datada de 1979

expõe que,  a política de ajuda aos países subdesenvolvidos promovida a partir dos países

hegemônicos, dissimula uma forma de manutenção da hegemonia e da economia capitalista

concentradora, no sentido de enquadrarem os países receptores na sua esfera de dependência

circular.  É  um  enfoque  na  tentativa  de  demonstrar  que  a  política  tão  ostensivamente

desenvolvida na modernidade, outra coisa não é senão o estabelecimento da seguinte lógica:

ajuda-se  aos  países  subdesenvolvidos  para  que  esses  ajudem  aos  países  hegemônicos  a

continuarem sempre a acumular o capital às expensas da exploração dos recursos daqueles. 

A institucionalização de mecanismos de ajuda podem se dar em forma de programas e

de projeto, o que acarreta sempre a legitimação de uma forma de controle social que vem

implícita na ação política dos agentes doadores em relação à população atingida. Por isso, o

autor  constata  que  as  melhorias  ou os  padrões  de  desenvolvimento  que  o macro  sistema

capitalista  tenta  estabelecer  através  de  sua  visão  modernizadora  é  toda  uma  tentativa  de

transferidas e ficam sob a responsabilidade de um só, o que, por sua vez, exige um trabalhador com um novo perfil no âmbito
das relações de trabalho que se desenvolvem – polivalente e multifuncional. De acordo com Silva (2002), configura-se, pois,
o  agravamento da exploração dos trabalhadores em educação,  a  exploração do sobre-trabalho por meio do processo de
verticalização e horizontalização da flexibilização funcional dos diferentes segmentos desses trabalhadores. 



mudança para a manutenção do status quo. 

Sendo assim, substituem-se as práticas históricas de subsistências sociais por modelos

modernizadores  dos  centros  hegemônicos.  Projetam-se  e  desenvolvem-se  tecnologias

sofisticadas, mesmo que estas impliquem em problemas sociais nas periferias. Ajudam-se,

assim, os países periféricos a ajudarem os países detentores do capital a acumularem riquezas.

É  possível  demonstrar  e  constatar  a  interferência  impositiva  de  modelos  e  práticas

educativas estrangeiras em nossa realidade cultural  com o objetivo de proporcionar  efeito

demonstração a fim de viabilizar todo um processo de modernização, do processo produtivo

nacional,  como necessário e  legítimo,  à  nova dimensão desenvolvimentista,  induzida pela

diplomacia da boa vizinhança. O capitalismo é um sistema de mercantilização universal e de

produção de mais-valia. Ele mercantiliza as pessoas, as coisas e a força de trabalho. Tal ideia

quando lê-se que

[...] no progresso em espiral, reconhece-se que o desenvolvimento tem um caráter
contraditório,  isto é,  que é possível  que em determinadas etapas  se repitam com
nova qualidade,  faces  do fenômeno que  já  foram passadas.  Por  isto  é  aceita  no
marxismo também que o desenvolvimento não pode ser retilíneo, nem circular. O
movimento dialético trata-se de um movimento que se materializa no particular e no
geral, num processo dinâmico de transformação (TRIVIÑOS, 1987, p.73).

4.1 AS INTERFACES DO MODELO HEGEMÔNICO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO

SENSU BRASILEIRA COM AS TRANSFORMAÇÕES DO CAPITALISMO MUNDIA

A partir da década de 1990 presenciamos na sociedade brasileira um avanço bastante

expressivo  do  controle  da  produção  do  conhecimento  da  pós-graduação  stricto  sensu.

Vivencia-se uma mudança de paradigma na produção das políticas públicas em geral.  Tal

processo é decorrente de múltiplas determinações e fatores com aspectos de natureza variada,

mas que se encontram inter-relacionados, tais como: a reconfiguração do Estado, as mudanças

do mundo do trabalho,  a  reestruturação produtiva,  a  consolidação do neoliberalismo e os

novos  contornos  das  fronteiras  entre  as  dimensões  pública  e  privada.  Esses  mecanismos,

como abordado anteriormente, denotam o perfil da sociedade contemporânea e incidem nas

mais  diferentes esferas do tecido social,  como a educação, no caso estudado aqui,  a  pós-

graduação stricto sensu brasileira. Esta tem sido alvo da materialização de política homogênea



e reguladora18, vinculado ao termo controle, porém sendo muito mais do que controle, um

controle social, através do currículo lattes dos/as pesquisadores/as de avaliação, com critérios

hegemônicos, indução à produtividade e predomínio de uma perspectiva contábil. Há, nisso, a

priorização dos resultados em detrimento dos processos existentes na pós-graduação  stricto

sensu brasileira,  ensejada  especialmente  nos  anos  1990  e  considerados  como  elementos

fundantes  do  processo  de  disseminação  de  argumentos  contrários  de  alguns/as

pesquisadores/as às exigências pela Capes. Inserem-se aí questões como a perda da autonomia

universitária,  alienação  “do”  e  “no”  trabalho,  uma  vez  que  passam  a  ser  redefinidas  a

estruturação dos programas, dos docentes, dos temas e pesquisas realizadas. Para proceder à

análise desta lógica da produtividade, reportaremo-nos às críticas e resistências por parte dos

intelectuais na área da educação diante do modelo avaliativo coordenado pela Capes no tempo

presente.

Para tanto, faz-se necessário repensar o papel social  da educação superior em nossa

sociedade,  uma reflexão (ação) sobre a finalidade da educação, do papel da Universidade

Pública e dos intelectuais que nela atuam e que saem dela para atender a sociedade como um

todo.  Nesse  sentido,  Gentili  (1997)  nos  alerta  para  a  importância  teórica  e  prática  de  se

compreender o neoliberalismo como um complexo processo de construção hegemônica e de

se questionar a forma neoliberal de se pensar e projetar as políticas educacionais, pois trata-se

de um ambicioso projeto de reforma ideológica de nossa sociedade, o  qual faz parte de um

movimento mais amplo de expansão do capital.

Urge construir uma história diferente na pós-graduação  stricto sensu  do que esta em

vigor  na  universidade  brasileira.  Um  desafio  que  implica  em  apostarmos  em  utopias,

transformando-as em realidade, pois ao contrário do fim da história, construir e transformar a

história  são  os  desafios  que  se  colocam  para  toda  a  humanidade.  Como  diz  Oswaldo

Montenegro: “Eu insito em cantar; diferente do que ouvi; seja como for; recomeçar. Nada há,

mas há de vir.”

As expressões ideologia, alienação, corpo, poder e hegemonia nos permitem refletir

sobre  a  dimensão  histórico-política  vivida  pela  pós-Graduação  stricto  sensu brasileira  no

tempo presente e serão conceituadas a partir dos escritos de Marx, em seus manuscritos sobre

o trabalho, em Marilena Chauí, por considerar que esta filósofa também trouxe importantes

contribuições para a análise de ideários que insistem em ocultar a realidade dos fatos, e por

18 O termo regulação vem de uma ideia organicista (corpo auto-regulável); ideia de que a sociedade é regulada. Conceito

oriundo do neoclacismo, compreendem que a sociedade é aberta, mas o elemento da dinâmica não está presente. Regulação
fordista: produção do trabalho em série e intensificada, divisão do trabalho. Estado Regulador. CAPES exemplo perfeito de
regulação. 



ela,  Chauí,  corroborar  para  romper  com  a  manutenção  da  exploração  econômica,  da

desigualdade econômica e a dominação política nos diversos âmbitos da sociedade brasileira.

De acordo com o dicionário do pensamento marxista (2012) pode-se compreender a

ideologia  a  partir  da  relação  que  o  conceito  expressa  ao  se  referir  a  uma  distorção  do

pensamento que nasce das contradições sociais e as oculta. Por isso, o conceito apresenta uma

clara conotação negativa, crítica, aparente e invertida do mundo real. A leitura do dicionário

expressa que os verdadeiros problemas da humanidade não são as ideias errôneas, e sim as

contradições sociais reais e que aquelas são consequências destas. Por isso é necessário haver

o  desmascaramento  das  aparências  econômicas  mistificadas,  de  uma  dupla  inversão

conservada em todos os momentos, tornando-se cada vez mais complexa, na consciência e na

realidade e dos princípios aparentemente libertários e igualitários do capitalismo. 

Para Marx, o conceito só se aplica às distorções relacionadas ao ocultamento de uma

realidade contraditória e invertida. E o autor acrescenta novos significados aos conceitos: a

totalidade  das  formas  de  consciência  social  –  passou  a  ser  expressa  pelo  conceito  de

“superestrutura ideológica” – e a concepção da ideologia como as ideias políticas relacionadas

aos  interesses  de  uma classe,  as  quais  Gramsci  se  refere  às  formas  jurídicas,  políticas  e

filosóficas, como sendo ideológicas, em apoio de sua concepção da ideologia como a esfera

superestrutural que tudo abrange.

Baseando-se nesta análise, Gramsci propõe, portanto, uma distinção entre “ideologias

arbitrárias” e “ideologias orgânicas”, demonstrando seu interesse nestas últimas, pois a partir

destas, é que o autor trabalha com o conceito de ideologia relacionado à capacidade inspirar

atitudes concretas e proporcionar orientação para a ação, sendo, portanto, mais do que um

sistema.  Assim,  expressa  na  ideologia  e  pela  ideologia  que  uma  classe  pode  exercer

“hegemonia” sobre outras, isto é, pode assegurar a adesão e o consentimento das grandes

massas. Gramsci abriu um campo novo ao analisar, de maneira muito sugestiva, o papel dos

“intelectuais” e dos aparelhos ideológicos (educação, meios de comunicação etc.) na produção

da ideologia. 

Marilena Chauí (2008) explicita que a ideologia é um ideário histórico, social e político

que  oculta  a  realidade,  e  que  esse  ocultamento  é  uma  forma  de  assegurar  e  manter  a

exploração econômica, a desigualdade social e a dominação política. Ademais, uma teoria

exprime, por meio de ideias, uma realidade social e histórica determinada, e o pensador pode

ou não estar consciente disso. E exemplifica, quando sabe que suas ideias estão enraizadas na

história,  podendo  esperar  que  elas  ajudem a  compreender  a  realidade  de  onde  surgiram.

Quando,  porém,  não  percebe  a  raiz  histórica  de  suas  ideias  e  imagina  que  elas  serão



verdadeiras para todos os tempos e todos os lugares, corre o risco de estar, simplesmente,

produzindo  uma  ideologia.  Portanto,  um  dos  traços  fundamentais  da  ideologia  consiste,

justamente, em tornar as ideias como independentes da realidade histórica e social, quando na

verdade é essa realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas e a capacidade ou não

que elas possuem para explicar a realidade que as provocou.

É, portanto, a partir das relações sociais que temos que partir, a fim de compreender os

conteúdos e as causas dos pensamentos e das ações dos homens e por que eles agem e pensam

de maneiras determinadas, sendo capazes de atribuir sentido a tais relações, de conservá-las

ou de transformá-las, de encará-las como processos históricos. Uma vez que a história não é

sucessão  de  fatos  no  tempo,  não  é  progresso  das  ideias,  mas  o  modo  como  homens

determinados em condições determinadas criam os meios e as formas de sua existência social,

reproduzem ou transformam essa existência social que é econômica, política e cultural.

Nessa perspectiva, Chauí nos alerta que, a história é o real, e o real é o movimento

incessante pelo qual os homens, em condições que nem sempre foram escolhidas por eles,

instauram  um  modo  de  sociabilidade  e  procuram  fixá-lo  em  instituições  determinadas

(família, condições de trabalho, relações políticas, instituições religiosas, tipos de educação,

formas de arte, transmissão de costumes, língua etc.). [...] Em sociedades divididas em classes

(e  também  em  cascas),  nas  quais  uma  das  classes  explora  e  domina  as  outras,  essas

explicações  ou  essas  ideias  e  representações  serão  produzidas  e  difundidas  pela  classe

dominante para legitimar e assegurar seu poder econômico, social e político. Por esse motivo,

essas  ideias  ou  representações  tenderão  a  esconder  dos  homens  o  modo  real  como suas

relações sociais foram produzidas e a origem das formas sociais de exploração econômica e

de dominação política. Por seu intermédio, os dominantes legitimam as condições sociais de

exploração e de dominação, fazendo com que pareçam verdadeiras e justas.

Desse modo, para Chauí nossa tarefa será,  pois, compreender por que a ideologia é

possível:  qual  sua  origem,  quais  seus  fins,  quais  seus  mecanismos  e  quais  seus  efeitos

históricos, isto é, sociais, econômicos, políticos e culturais. 

Marx  conservará  o  significado  napoleônico  do  termo:  o  ideólogo  é  aquele  que
inverte  as  relações entre as  ideias  e  o real.  Assim, a  ideologia,  que inicialmente
designava uma ciência natural da aquisição, pelo homem, das ideias calcadas sobre o
próprio real, passa a designar, daí por diante, um sistema de ideias condenadas a
desconhecer sua relação real com a realidade. [...] Marx não separa a produção das
ideias e as condições sociais e históricas nas quais são produzidas (tal separação,
aliás, é o que caracteriza a ideologia) [...] quando a interiorização não ocorre, isto é,
quando o Sujeito da história não se reconhece como produtor das obras e como
Sujeito da história, mas toma as obras e a história como forças estranhas, exteriores,
alheias  a  ele  e  que  o dominam e  perseguem,  temos o que  Hegel  designa  como



alienação (palavra derivada do pronome latino alienus, que quer dizer: o outro de si
mesmo, um outro que si mesmo). Essa é a impossibilidade de o sujeito histórico
identificar-se com sua obra, tornando-a como um poder separado dele, ameaçador e
estranho,  outro que não ele mesmo;  [...]  não há uma “essência humana”,  pois  o
homem  é  um  ser  histórico  que  se  faz  diferentemente  em  condições  históricas
diferentes; e, em segundo lugar, a alienação religiosa não é a forma fundamental da
alienação, mas apenas um efeito de uma outra alienação real, que é a alienação do
trabalho. O trabalho alienado é aquele no qual o produtor não se pode reconhecer no
produto de seu trabalho porque as condições desse trabalho, suas finalidades reais e
seu valor não dependem do próprio trabalhador, mas do proprietário das condições
do trabalho. [...] Significa mostrar que no modo de produção capitalista os homens
realmente são transformados em coisas e as coisas são realmente transformadas em
“gente.” [...] Desaparecem os seres humanos, ou melhor, eles existem sob a forma de
coisas  (donde o termo usado por Lucáks:  reificação; do latim:  res,  que significa
coisa) (CHAUÍ, 2008, p. 30- 59). 

Assim, as atividades humanas são permeadas pela alienação, reificação e fetichismo, e

muitas  vezes  começam  a  realizar-se  como  se  fossem  autônomas  ou  independentes  dos

homens, passando a dirigir e comandar a vida dos homens, sem que estes possam controlá-las.

São ameaçados e perseguidos por elas. Tornam-se objetos delas.

Chauí (2008) tece importantes indagações a este respeito: por que os homens conservam

essa  realidade?  Como  se  explica  que  não  percebam a  reificação?  Como  entender  que  o

trabalhador não se revolte contra uma situação na qual não só lhe foi roubada a condição

humana, mas ainda é explorado naquilo que faz, pois seu trabalho não pago (a mais-valia) é o

que mantém a existência do capital e do capitalista? Como explicar que essa realidade nos

apareça  como  natural,  normal,  racional,  aceitável?  De  onde  vem  o  obscurecimento  da

existência das contradições e dos antagonismos sociais? De onde vem a não percepção da

existência das classes sociais, uma das quais vive da exploração e dominação das outras?

Segundo  a  autora,  a  resposta  a  essas  questões  nos  conduz  diretamente  ao  fenômeno  da

ideologia, a qual Marx e Engels determinam o momento de seu surgimento: no instante em

que a divisão social do trabalho separa trabalho material ou manual de trabalho intelectual. 

Nasce agora a ideologia propriamente dita, isto é, o sistema ordenado de ideias ou
representações  e  das  normas  e  regras  como  algo  separado  e  independente  das
condições  materiais,  visto  que  seus  produtores  –  os  teóricos,  os  ideólogos,  os
intelectuais – não estão diretamente vinculados à produção material das condições
de existência. E, sem perceber, exprimem essa desvinculação ou separação através
de  suas  ideias.  Ou  seja:  as  ideias  aparecem  como  produzidas  somente  pelo
pensamento, porque os seus pensadores estão distanciados da produção material. [...]
As ideias não aparecem como produtos do pensamento de homens determinados –
aqueles que estão fora da produção material direta – mas como entidades autônomas
descobertas por tais homens (CHAUÍ, 2008, p. 66).

Posterior à explicação do nascimento da ideologia, a filósofa exprime as diferenças e

aproximações  entre  ideologia  e  alienação,  sendo  possível  compreender  a  ideologia  das



políticas educacionais impostas pela Capes pautadas num  produtivismo exacerbado: 

A ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um fenômeno objetivo e
subjetivo involuntário produzido pelas condições objetivas da existência social dos
indivíduos. [...] A ideologia é um dos meios usados pelos dominantes para exercer a
dominação, fazendo com que esta não seja percebida como tal pelos dominados. A
ideologia é o processo pelo qual as ideias da classe dominante tornam-se ideias de
todas as classes sociais, tornam-se ideias dominantes. Marx e Engels insistem em
que a alienação é um fenômeno objetivo (algo produzido pelas condições reais de
existência dos homens) e não um simples fenômeno subjetivo, isto é, um engano de
nossa consciência. A alienação é um processo ou o processo social como um todo.
Não  é  produzida  por  um erro  da  consciência  que  se  desvia  da  verdade,  mas  é
resultado da própria ação social dos homens, da própria atividade material quando
esta se separa deles, quando não podem controlar e são ameaçados e governados por
ela. A transformação deve ser simultaneamente subjetiva e objetiva: a prática dos
homens  precisa  ser  diferente  para  que  suas  ideias  sejam  diferentes.  Através  do
Estado, a classe dominante monta um aparelho de coerção e de repressão social que
lhe permite exercer o poder sobre toda a sociedade, fazendo-a submeter-se às regras
políticas (CHAUÍ, 2008, p. 76-102).

Em a Ideologia Alemã de Marx e Engels (2005) os autores afirmam que os homens até

hoje,  sempre tiveram falsas  noções  sobre si  mesmos, sobre o que são ou deveriam ser e

chamam  a  atenção  para  a  necessidade  de  educarmos  a  humanidade  para  substituir  suas

fantasias  por  pensamentos  condizentes  à  essência  do  homem.  Discorrem  ainda  que,  a

consciência nunca pode ser outra coisa que o ser consciente, e o ser dos homens é o seu

processo de vida real. E se, em toda ideologia, a humanidade e suas relações aparecem de

ponta-cabeça,  como ocorre em uma câmara  escura,  tal  fenômeno resulta  de seu processo

histórico de vida, da mesma maneira pela qual a inversão dos objetos na retina decorre de seu

processo de vida diretamente físico. 

[...] desde o momento em que o trabalho começa a ser dividido, cada um dispõe de
uma esfera de atividade exclusiva e determinada, que lhe é imposta e da qual não
pode sair; o homem é caçador, pescador, pastor ou crítico, e aí permanecerá caso não
queira perder  seus meios  de sobrevivência  – já  na sociedade comunista,  onde o
indivíduo não  tem uma única  atividade,  mas  pode  aprimorar-se  no  ramo  que  o
satisfaça, a produção geral é regulada pela que me dá a possibilidade de hoje fazer
determinada coisa, amanhã outra, caçar pela manhã, pescar à tarde, criar animais ao
anoitecer,  criticar  depois  do  jantar,  segundo  meu  desejo,  sem jamais  me  tornar
caçador,  pescador,  pastor  ou crítico.  [...]  É justamente  nessa contradição  entre  o
interesse  particular  e  o  coletivo,  que  o  interesse  coletivo  toma,  na  qualidade  de
Estado, uma forma independente, distinta dos reais interesses particulares e gerais e,
ao mesmo tempo, na qualidade de uma coletividade ilusória. Essa “alienação” pode
ser superada apenas sob dois pressupostos práticos. Para que ela se transforme em
um poder “insuportável”,  isto  é,  um poder contra  o qual  se  faça  a  revolução,  é
necessário  que  tenha  produzido  uma  massa  humana  totalmente  “destituída  de
propriedade.” [...]  o desenvolvimento das forças produtivas (que implica já que a
existência empírica real dos homens se passe em um plano histórico-mundial e não
no plano da vida puramente local) (MARX e ENGELS, 2005, p. 60-62).



Para os respectivos autores, apenas com a regulamentação comunista de produção (que

propõe a eliminação da relação alienada entre os homens e os seus próprios produtos) o poder

da relação entre a oferta e a procura desaparecerá. O comunismo não é um estado que deve

ser criado, ou um ideal pelo qual a realidade terá de ser conduzida. Consideram o comunismo

como o movimento real que supera o atual status quo. 

[...] só é possível realizar a libertação real no mundo real e por meio de meios reais;
[...] não é possível libertar os homens enquanto não estiverem em condições de obter
alimentação  e  bebida,  habitação  e  vestimenta  adequados  qualitativa  e
quantitativamente. A “libertação” é um ato histórico e não um ato de pensamento, e
é  realizada  por condições  históricas,  pela  situação da  indústria,  do comércio,  da
agricultura, do intercâmbio (MARX e ENGELS 2005, p. 73).

Concomitante  à  explicação de ideologia  e  alienação,  Marx (2006) em “Manuscritos

econômico-filosóficos” exemplifica em que consistiria a emancipação dos judeus, sendo certo

que os judeus alemães procuram a emancipação e esperam certamente a emancipação civil,

política. No diálogo que estabelece com Bauer, Marx conclui que o homem não se emancipou

da religião, mas sim recebeu a liberdade religiosa. Não ficou livre da propriedade, recebeu a

liberdade da propriedade. Não foi libertado do egoísmo do comércio, recebeu a liberdade para

se empenhar no comércio. Uma vez que a emancipação humana só será plena “quando o

homem real e individual tiver em si o cidadão abstrato, quando como homem individual, na

sua  vida  empírica,  no  trabalho  e  nas  suas  relações  individuais,  se  tiver  tornado  um  ser

genérico; e  quando  tiver  reconhecido  e  organizado  as  suas  próprias  forças  como  forças

sociais,  de  maneira  a  nunca mais  separar  de si  esta  força social  como força  política.  Ao

emancipar-se do tráfico e do dinheiro e, portanto, do judaísmo real e prático, em nossa época

conquistará a própria emancipação. Libertou o corpo das suas cadeias porque com cadeias

acorrentou o coração. [...] emancipação geral” (MARX 2006, p. 37, 39 e 53).

“Emancipação”  no  dicionário  do  pensamento  marxista,  Bottomore  (2012)  está

compreendida na perspectiva liberal clássica, a liberdade como ausência de interferência ou,

ainda mais especificamente, de coerção. Isto é, ser (sou) livre para fazer aquilo que os outros

não  (me)  impedem de  fazer.  Nesse  sentido,  é  que  Marx  e  os  marxistas  tendem a  ver  a

liberdade  em  termos  da  eliminação  dos  obstáculos  à  emancipação  humana,  ou  seja,  ao

múltiplo  desenvolvimento  das  possibilidades  humanas  e  à  criação  de  uma  forma  de

associação digna da condição humana.

A explicação  de  emancipação  está  muito  próxima  a  de  autonomia.  No  caso  aqui

estudado,  a  autonomia  universitária.  Autonomia  –  vocábulo  de  origem  grega,  a  palavra

autonomia,  devido  a  seus  radicais  –  auto,  que  significa  próprio,  peculiar  e  nomia,  que



significa lei, regra – exprime a ideia composta de “direção própria”.

De acordo com Ranieri (1988) em sua obra: “Autonomia universitária: as Universidades

Públicas  e  a  Constituição  Federal  de  1988” o  regime  de  autonomia  universitária  tem se

constituído em um dos temas mais importantes do debate sobre os rumos da universidade

pública  no  Brasil.  Por  isso  o  significado  e  os  limites  da  autonomia  universitária  tem se

constituído em um dos mais ricos debates na redefinição de rumos da universidade pública.

Princípio este estabelecido e enunciado do art. 207 e da Constituição Federal de 1988: “as

universidades públicas gozam de autonomia didático-científica,  administrativa e de gestão

financeira  e  patrimonial,  e  obedecerão  ao  princípio  de  indissociabilidade  entre  o  ensino,

pesquisa e extensão”. O princípio da indissociabilidade reforça sua autonomia: sendo úteis ao

Estado  resultados  de  sua  atividade  enquanto  prestadora  de  serviços,  a  Universidade,  de

“protegida”,  passa  a  parceira  do  Estado,  abandonada  para  ambas  as  partes  a  tradicional

postura paternalista. 

Na esfera da autonomia universitária, não se pode esquecer de mencionar autonomia

didática, científica e administrativa. A autonomia didática implica, portanto, o reconhecimento

da competência da Universidade para definir a relevância do conhecimento a ser transmitido,

bem como sua forma de transmissão. A autonomia científica, ou de pesquisa, conjuntamente

com a autonomia didática, repropõe a questão da liberdade do conhecimento. Eis o princípio

de extração constitucional ex-vi do inciso II, do art. 206: “O ensino será ministrado com base

nos  seguintes  princípios:  [...] liberdade de  aprender,  ensinar,  pesquisar,  e  divulgar  o

pensamento,  arte  e  o  saber.”  Já  a  autonomia  administrativa,  portanto,  é  instrumento,

decorrência  e  condição  da  autonomia  didático-científica,  e  pressuposto  da  autonomia  de

gestão financeira patrimonial.

Todavia,  sabemos que as  universidades  públicas  dentro da estrutura do Estado,  não

possuem ações livres. Partindo desta prerrogativa é que Marilena Chauí (2010) em sua obra

“A Universidade Operacional” assevera que a autonomia universitária se reduz à gestão de

receitas e despesas, de acordo com o contrato de gestão pelo qual o Estado estabelece metas e

indicadores de desempenho, que determinam a renovação ou não renovação do contrato. A

autonomia  significa,  portanto,  gerenciamento  empresarial  da  instituição  e  prevê  que,  para

cumprir as metas e alcançar os indicadores impostos pelo contrato de gestão, a Universidade

tem “autonomia” para “captar recursos” de outras fontes, fazendo parcerias com as empresas

privadas.

Por esta situação, a autora salienta que existiu e existe uma passagem da Universidade

da  condição  de  instituição  à  de  organização,  a  qual  insere-se  nessa  mudança  geral  da



sociedade, sob os efeitos da nova forma capital e ocorreu em duas fases sucessivas, também

acompanhando  as  sucessivas  mudanças  do  capital.  Numa  primeira  fase,  tornou-se

universidade  funcional;  na  segunda,  universidade  operacional.  A universidade  funcional

estava  voltada  para  a  formação  rápida  de  profissionais  requisitados  como  mão  de  obra

altamente qualificada para o mercado de trabalho.

Assim, adaptando-se às exigências do mercado, a Universidade alterou seus currículos,

programas e atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de

trabalho,  separando cada vez mais  docência e  pesquisa.  Enquanto a  universidade clássica

estava voltada para o conhecimento e a universidade funcional estava voltada diretamente

para o mercado de trabalho, a nova universalidade operacional, por ser uma organização, está

voltada para si mesma, enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos.

Em  outras  palavras,  regida  por  contratos  de  gestão,  avaliada  por  índices  de

produtividade,  calculada para ser flexível,  a  universidade operacional  está  estruturada por

estratégias  e  programas  de  eficácia  organizacional  e,  portanto,  pela  particularidade  e

instabilidade  dos  meios  e  dos  objetivos.  Definida  e  estruturada  por  normas  e  padrões

inteiramente  alheios  ao  conhecimento  e  à  formação  intelectual,  está  pulverizada  em

microrganizações que ocupam seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores

ao trabalho intelectual.

Sendo assim, a heteronomia da universidade autônoma é visível a olho nu: 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. Não surpreende, então, que esse operar co-

opere para sua contínua desmoralização pública e degradação interna.

Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem de sentido,

densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo,

anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em

condições materialmente determinadas. 

Barroso (1996) em sua obra: “O estudo da autonomia da escola: da autonomia decretada

à  autonomia  construída”,  observa  que  o  conceito  de  autonomia  está  ligado  à  ideia  de

autogoverno, onde os sujeitos se regulam por regras próprias. Contudo, isto não é sinônimo de

indivíduos independentes: 

A autonomia é um conceito relacional (somos sempre autônomos de alguém ou de



alguma  coisa)  pelo  que  a  sua  ação  se  exerce  sempre  num  contexto  de
interdependência e num sistema de relações. A autonomia é também um conceito
que exprime um certo  grau  de  relatividade:  somos mais,  ou  menos,  autônomos;
podemos ser autônomos em relação a umas coisas e não o ser em relação a outras. A
autonomia é, por isso, uma maneira de gerir, orientar, as diversas dependências em
que os indivíduos e os grupos se encontram no seu meio biológico ou social, de
acordo com as suas próprias leis (BARROSO 1996, p. 17).

A partir destas considerações observa-se as influências do neoliberalismo nas políticas

educacionais  da  pós-graduação  stricto  sensu. Nesse  bojo,  expressões  como  a  autonomia

universitária,  ideologia,  alienação  e  emancipação  passam  a  compor  este  novo  cenário

educacional com sentidos resignificados.

No  próximo  capítulo,  excertos  que  denotam  esta  resignificação  de  sentidos  serão

apresentados  a  partir  de  documentos  produzidos  por  pesquisadores/as  que  atuaram como

coordenadores/as de área e avaliadores/as da Capes.

 4.2  AVALIAÇÃO COMO REGULAÇÃO: A DOCILIZAÇÃO DOS CORPOS

Partindo do pressuposto de que a redefinição do papel do Estado trouxe impactos na

esfera socioeconômica e cultural é que, é possível afirmar que a avaliação vem ocupando

lugar  central  nas  políticas  educacionais  em curso em nosso país,  em especial  a  partir  da

década de 1990, período demarcado por pesquisadores da inserção do neoliberalismo19 no

Brasil. Mas, avaliação no sentido de regulação e controle, com papel decisivo na reforma ou

modernização conservadora do aparelho do Estado.

De acordo com Sousa (2002), a avaliação é a que maior potencial tem para concretizar a

transformação do papel do Estado na gestão das políticas educacionais, em todos os níveis de

ensino  (educação  básica,  graduação  e  pós-graduação)  por  meio  dos  procedimentos  de

avaliação  adotados  pelo  poder  executivo  federal,  sendo  referência  para  todo  o  território

nacional. O Estado tem incorporado a função de legislar e avaliar como funções prioritárias,

saindo de cena o Estado-executor e tornando-se um verdadeiro Estado-regulador e Estado

Avaliador20, uma vez que o princípio é de que avaliação gera competição e a competição gera

19 Política esta que se caracteriza por princípios apoiados na lógica mercantilista no campo econômico, imposição de um
redirecionamento do papel do Estado na economia, como suporte para a eficiência e produtividade, o que não é diferente na
área educacional:  existência  entre  as  parcerias,  o  Estado e  empresas  privadas na gestão e  financiamento do ensino e a
implantação de sistemas de ensino pautados em pressupostos da lógica mercantilista.
20

 Expressão  utilizada por  Afonso  (1998) ao referir  ao Estado  como aquele  que  adotou um  ethos  competitivo,
assumindo a lógica do mercado com a importação para o domínio público modelos de gestão privada e a ênfase recai nos
resultados ou produtos dos sistemas educativos. Para o autor, a avaliação aparece assim como um pré-requisito para que seja
possível  a  implementação  desses  mecanismos.  (AFONSO,  Almerindo  J.  Políticas  educativas  e  avaliação  educacional.
Portugal: Universidade do Minho (Centro de Estudos em Educação e Psicologia, 1998).



a qualidade (SOUSA, 2002). Nessa perspectiva palavras de ordem passam a fazer parte do

cenário  educacional  como:  comparação,  classificação,  seleção  e  exclusão,  as  quais  são

incompatíveis com a noção de uma educação enquanto direito e emancipatória21 e não como

condição de mercadoria inserida numa lógica produtivista, de seleção dos indivíduos, com

controle administrativo e ênfase na homogeneidade cultural.

Acompanhando  as  reformas  realizadas  pelos  países  centrais  nos  seus  sistemas

educativos e para atender as demandas da economia globalizada, o Brasil nos anos de 1990,

também  desenvolveu  algumas  experiências  de  avaliação  estandartizada  criterial  com

publicização de resultados na área do Ensino Superior (AFONSO, 2000). A avaliação assume

o papel de suporte e o elemento central de processos de responsabilização ou de prestação de

contas relacionados com os resultados educacionais e acadêmicos, passando estes a ser mais

importantes do que os processos pedagógicos (AFONSO, 2000).  

Exemplo destes  formatos de avaliação podem ser  citados:  o Programa de Avaliação

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) o qual se deu em 1993 e era voltado para

a avaliação de desempenho qualitativo ou quantitativo das instituições formadoras. Em 1995

de acordo com Moreira, Hortale e Hartz (2004) foram implementados o Exame Nacional de

Cursos,  a  Avaliação Institucional  e  a  Avaliação das  Condições  de  Ofertas  dos  Cursos  do

Ensino Superior. Desse modo, a pós-graduação não é uma exceção nesse processo. É avaliada

pela Capes a quase trinta anos, sendo, portanto consolidada nacionalmente e reconhecida em

nível internacional.

Assim  como  a  avaliação  da  graduação  enfrenta  dificuldades,  a  da  pós-graduação

também não fica isenta. A comunidade acadêmica busca contribuir com o aprimoramento/

aperfeiçoamento do processo de avaliação da pós-graduação no Brasil, por considerarem uma

padronização do modelo  de  avaliação concomitantemente  à  heterogeneidade  das  áreas  de

saber e das instituições, critérios explícitos de produtividade, desarticulação entre política para

avaliação e política para pós-graduação; a forte influência dos resultados da avaliação em

órgãos como o CNPq na alocação de recursos públicos; excessiva valorização de publicação

de trabalhos em periódicos indexados e  secundarização do espaço e tempo para refletir  e

aprimorar a transmissão do conhecimento e interação com alunos/as; ausência de indicadores

que levem em conta a opinião do corpo discente sobre a satisfação e a qualidade do ensino;

inferências  da  qualidade  de  ensino  a  partir  do  volume  e  qualicização  das  publicações;

21 De acordo com Afonso (2000), a comunidade pode tornar-se “o campo privilegiado do conhecimento-emancipação” se este
for concebido como trajetória que leva o indivíduo de um estado de ignorância a um estado de saber que se pode designar por
solidariedade (um conhecimento que “progride do colonialismo para a solidariedade”). Nesse sentido, apenas a avaliação
formativa, enquanto ação pedagógica estruturada na base de relações de reciprocidade, e intersubjetivamente validada, para
poder promover um novo desequilíbrio no pilar da regulação a favor do pilar da emancipação.



negligenciamento  do  saber  e  do  ensinar,  ferramentas  imprescindíveis  na  formação  de

professores, uma das funções históricas da Capes22; a perspectiva da formação pedagógica é

abandonada e passa-se a existir diferenças bruscas entre o ensino e a pesquisa segundo os

docentes da Fiocruz. 

A questão da avaliação é um tema discutido há muitas décadas no Brasil e os debates

têm sido marcados basicamente por duas concepções de avaliação: regulatória e formativa. A

primeira é tida como aquela que valoriza o produto das avaliações com vistas à constituição

de uma racionalidade pautada no mercado e a segunda, a que valoriza o processo de avaliação

visando o fortalecimento da função social das instituições de Ensino Superior a partir de seu

papel.  Nos  exemplos  de  avaliação  regulatória,  pode  ser  citada  a  accountability,  ou  seja,

responsabilização e prestação de contas dos recursos públicos que foram utilizados, podendo

ser problematizado ainda: em que medida esses exames são realmente eficazes e necessários à

construção de uma educação superior de qualidade? (GOUVEIA, et al, 2005).

Todavia, Dias Sobrinho (2002) nos alerta sobre a real intencionalidade deste tipo de

avaliação, pois ela se apresenta como controle expresso no sentido técnico e dessa maneira

assegura a  objetividade,  excluindo a possibilidade de questionamentos.  Sendo assim,  esse

modelo  de  avaliação  é  imposta  com  bastante  sofisticação  técnica,  visando  atender  às

demandas  do  Estado  contemporâneo,  gestor  e  portador  de  uma racionalidade  empresarial

muito mais refinada, transferindo-a para a avaliação na educação e racionalizando recursos,

buscando alcançar a qualidade defendida pelo mercado, controlar e coletar indicadores para a

tomada de decisões políticas de desenvolvimento da Educação Superior.

Para  Leite,  Viana  e  Pereira  (2006)  a  avaliação  da  Capes  consiste  em  um  sistema

complexo,  embora  estruturado,  de  julgamento  sobre  diferentes  fatores  pertinentes  à  pós-

graduação.  A sua  origem  responde  à  necessidade  de  alocar  mais  bolsas  aos  melhores

programas – avaliando cursos e não candidatos (CASTRO; SOARES, 1983). De uma maneira

geral, o sistema engloba fatores no âmbito de pesquisa e ensino, tendo como atribuição de um

conceito final de um programa a análise de relatórios, números referentes ao programa de

docentes,  titulações,  publicações,  dentre  outros  e  visitas  às  instituições.  Os  conceitos

atribuídos pela Capes podem variar de 1 a 7 e os programas com conceitos um e dois não são

reconhecidos pelo MEC. Já, aqueles que possuem conceitos 6 e 7 são tidos como programas

22 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior foi criada em 11 de julho de 1951 para promover a

campanha nacional para aperfeiçoamento de pessoal de nível superior e em 1970, ela foi de fundamental importância na
implantação da pós-graduação em nosso país. De lá para cá cabe à Capes avaliar os programas e os cursos de pós-graduação,
garantindo a qualidade dos programas existentes. Em 1965, dá-se a implantação formal dos cursos de pós-graduação no
Brasil, através do Parecer 977. É considerada a pioneira e principal órgão de fomento de bolsas de pós-graduação. 



de  excelência.  Quanto  às  áreas  de  conhecimento,  são  avaliadas  as  ciências  agrárias,

biológicas, da saúde, exatas e da terra, humanas, sociais e aplicadas, engenharias, linguística,

letras, artes e outras, sendo presente em todo o território nacional. 

Ao  ser  criada,  a  Capes  tinha  como  objetivo  assegurar  a  existência  do  pessoal

especializado  em níveis  de  quantidade  e  qualidade  suficientes  para  atender  às  demandas

oriundas do público e do privado, visando assim, o desenvolvimento social e econômico do

país.  Mas,  aos  poucos  o  seu  sistema de  avaliação  começou  a  se  caracterizar  de  maneira

bastante compacta e centralizada, uma vez que cabe à Capes definir e coordenar o processo de

avaliação da qualidade dos programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil.

Conforme Spagnolo e Souza (2004), as 44 Comissões de Área do Conhecimento, que

realizam a  avaliação  propriamente  dita,  trabalham sincronizadas,  percorrendo  as  mesmas

etapas com base no mesmo conceito de informações fornecidas pelos cursos. Mesmo que as

Comissões disponham de certa liberdade, de estabelecer critérios e parâmetros em sua área, as

diretrizes  são  gerais,  consolidadas  pela  tradição  e  formalizadas  em  normas,  o  que  dá

identidade e coesão ao processo. Outras observações são reiteradas pelos autores:

Há  outras  características  dessa  avaliação  que  merecem  ser  destacadas.  Uma
avaliação  tipicamente  externa:  os  avaliadores  são  externos  tanto  em  relação  ao
programa  avaliado,  como  em  relação  à  própria  agência.  É  uma  avaliação
comparativa: uma vez que todos os programas de determinada área ou subárea são
avaliados pela  mesma Comissão.  É  uma avaliação  conduzida  por  pares,  colegas
especialistas  da  área,  mas  não  necessariamente  especialistas  em  avaliação.  Na
escolha dos componentes das Comissões são levados em conta, além do mérito e
experiência na pós-graduação, critérios de representatividade quanto à especialidade,
instituição e região geográfica.  O julgamento dos pares não se baseia só em seu
conhecimento  e  experiência,  mas  em um conjunto  de  dados  sistematizados  pela
Capes  sobre  o  desempenho  das  unidades  avaliadas.  A avaliação  caracteriza-se,
finalmente, por ser essencialmente acadêmica. Valoriza, sobretudo, a pesquisa e as
publicações  científicas.  Menor  atenção  é  dada,  tradicionalmente,  ao  ensino,  à
extensão, à cooperação com setores empresariais e governamentais e ao impacto que
as  atividades  desenvolvidas  nos  programas  possam  ter  na  sociedade  em  geral
(SPAGNOLO E SOUZA, 2004, p. 08).

Devido a estas críticas e aos desafios encontrados, o sistema de avaliação tem sofrido

questionamentos  e  sugestões  periodicamente  pela  comunidade  acadêmica.  Nesse  sentido,

objetivando  melhorias  no  ciclo  de  avaliação,  a  Capes  promoveu  uma  consulta  sobre  a

implementação  das  sugestões  formuladas  em  diferentes  situações  pela  comunidade

acadêmica. Desse modo, na avaliação de 2004, os membros das comissões avaliadoras foram

consultados,  assim  como  coordenadores  de  programas  de  pós-graduação  de  instituições

privadas acerca de algumas dessas sugestões, estruturadas em 15 itens23. Algumas ressalvas,

23 No período datado do artigo (2004),  os autores mencionam que os  questionamentos e  sugestões são periodicamente



argumentos  e  sugestões  dos  membros  das  comissões  de  avaliação  e  coordenadores  de

programas são destacadas por Spagnolo e Souza (2004):

O pressuposto é que as publicações estão diretamente relacionados com a qualidade
da  dissertação  ou  tese.  Nem sempre  é  o  caso.  Há  trabalhos  bons  que  não  são
publicados devido aos custos financeiros elevados; 
Não é a publicação que determina a qualidade, mas a qualidade que determina a
publicação;
O problema da avaliação não é de falta de indicadores, e sim de excesso. 
Estamos formando especialistas em “pesquisar”, mas não “cientistas”. As pessoas
saem da pós-graduação sem conhecer questões gerais como a ciência,  educação,
política científica, e são elas que estarão norteando a ciência nacional no futuro. 
A Capes deveria criar um roteiro de auto-avaliação comum aos programas;
Sobram informações inúteis e faltam informações necessárias; 
Não são grandes alterações, mas já podem mudar a cara da avaliação da Capes: mais
flexível, mais aberta e mais participativa, sem perder sua preocupação central com a
qualidade e a pesquisa (SPAGNOLO e SOUZA,  2004, p. 12-33).

As  ressalvas,  argumentos  e  sugestões  dos  membros  das  comissões  de  avaliação  e

coordenadores  de  programas  contribuíram  para  alguns  ajustes  e  alterações  tais  como:

ampliação do período de avaliação de dois para três anos; o acompanhado continuado (anual)

entre as avaliações; a substituição dos cinco conceitos identificados por letras (de A a E) por

sete conceitos numéricos (de 1 a 7, em que o 6 e o 7 são reservados para doutorados de padrão

internacional); aperfeiçoamento na sistemática da coleta e tratamento de dados a partir das

novas tecnologias na informática e na comunicação. 

Nessa mesma direção, outras críticas estão sendo debatidas entre pesquisadores/as na

academia acerca da autocitação em revistas, pois a busca por melhores fatores de impacto

(FI), sendo este um dos critérios utilizados para aferir o alcance da produção acadêmica, tem

sido polemizado pela utilização, em larga escala, de mecanismos que inflam as estatísticas

artificialmente,  no caso aqui referido o das autocitações, a referência a artigos da própria

revista. Mesmo a prática sendo legítima em alguns casos esbarra em questões éticas por causa

do exagero.

De acordo com a matéria “Autocitação em revistas: prática cria polêmica na academia”

do Jornal da Ciência (62ª Reunião Anual da SBPC, julho de 2010), a busca por publicações

apresentados  por  intermédio  do  sistema  de  coleta  –  DataCapes;  outras  são  suscitadas  dos  debates  nas  reuniões  de
Coordenadores de Área e no Conselho Técnico Científico (CTC), o qual criou em 2003 um Grupo de Trabalho (GT-CTC)
para  elaborar  propostas  tendo  em  vista  o  ciclo  avaliativo  (2004-2006).  Cabe  ressaltar  também  que,  importantes
questionamentos e sugestões foram apresentados à direção da Capes pelos observadores estrangeiros que participaram da
avaliação de 2001, uma iniciativa do presidente da Capes, Jorge de Almeida Guimarães no início de 2004. Participaram da
reunião internos e externos à Agência a fim de apreciar e selecionar as críticas e sugestões mais frequentes que constavam na
DataCapes.  Para  Spagnolo  e  Souza  (2004),  as  respostas  mostram que  há,  em geral,  concordância  com as  proposições
apresentadas  e  que  são  poucas  as  diferenças  significativas  entre  os  dois  grupos  selecionados  e  entre  as  áreas  do
conhecimento. Porém, a discordância foi maior quando se propõe incluir aspectos tradicionalmente não contemplados na
avaliação da pós-graduação. 



internacionais  de  maior  FI  estaria  gerando  um  ciclo  vicioso,  uma  vez  que  os  melhores

articulistas buscam as revistas de maior impacto, em sua maioria estrangeiras, deixando as

nacionais “carentes” de artigos com potencial de citação, criando um mecanismo de busca

desenfreada por parte destas últimas para aumentar seu FI a qualquer custo a fim de atrair

autores de renome.

Nesse sentido, um movimento de editores enviou uma carta a Capes pedindo medidas

que  ajudem  as  revistas  editadas  no  Brasil  a  terem  maior  impacto  e  os  pesquisadores  a

ganharem  “pontos”  na  agência.  Outras  reivindicações  também  são  postas:  revisão  mais

frequente do Qualis, hoje reavaliado a cada três anos, a contabilidade de artigos apresentados

em congressos  e  a  exigência,  para  pesquisadores  renomados,  de  publicar  em periódicos

nacionais; mais verbas para a publicação de revistas, auxílios para editores e divulgação das

publicações nacionais em congressos internacionais.

No artigo “Ciência adulterada” publicado pela Folha de São Paulo Opinião em 2010 há

a afirmação de que assim como ocorre com outros indicadores, o Fator de Impacto (FI), índice

utilizado para avaliar a produção científica, também é vulnerável a truques, manipulações e

mesmo  fraudes.  Constatar  tal  vulnerabilidade  não  significa  rejeitar  o  sistema  Qualis,

desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)

para avaliar publicações científicas e pós-graduações com base no número e relevância das

citações recebidas.  Mas sim, problematizar o poder público, uma vez que este não possui

critérios razoavelmente uniformes e objetivos para decidir como e onde alocará verbas. O

autor exemplifica as artimanhas para enviesar os resultados, as quais vão desde a ação entre

amigos,  um cita  o  outro  numa variante  altamente  interessada  do altruísmo recíproco,  até

fraudes como inventar referências.

Quanto à melhoria do fator de impacto, existem receitas. Dentre elas, estão trabalhar

apenas em áreas gerais e bem vistas pela mídia especializada, que rendem mais citações, e

jamais "perder tempo" em obras que exijam maior tempo de construção, como livros, que mal

aparecem nos indicadores.

Todavia, faz-se necessário que os índices sejam aperfeiçoados, objetivando reduzir as

possibilidades de manipulação e corrigir falhas de concepção. Sendo assim, os responsáveis

pelos indicadores necessitam se precaver contra a ação dos burladores, a fim de evitar que

estes  encontrem oportunidades  de  usar  o  sistema em seu  favor  ou  mude a  dinâmica  dos

indicadores do fator de impacto. [...] a separação entre o produto do trabalho e o trabalhador é

o resultado de um processo de expropriação anterior, a expropriação do processo de trabalho

(c.f. Marx, in Fromm 1983). [...] é preciso advertir que a presença desses quadros referenciais



não exclui a dificuldade da análise e da interpretação dos resultados, uma vez que estes nunca

esgotarão a realidade (DEPRESBITERIS 2001, p. 145).

É  importante  reiterar  que,  sendo  a  avaliação  um  dos  componentes  presentes  na

formação do ser, seus procedimentos são portadores de sentidos e objetivos e, portanto, tem

conexão  direta  com  a  produção  do  conhecimento.  Em  outras  palavras,  a avaliação

educacional é uma tarefa didática necessária e permanente no trabalho docente, uma vez que

ela  deve  acompanhar  todos  os  passos  do  processo  de ensino e aprendizagem e  das  ações

desenvolvidas nos lócus institucionais. 

Através da avaliação é que vão sendo apresentados à comunidade intra e extraescolar e

muitas vezes, comparados com alguns resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto, a

fim de verificar  e apontar  progressos e avanços,  dificuldades e limitações e  direcionar as

correções necessárias. 

De  acordo  com  Cipriano  Carlos  Luckesi  (2005),  respaldando  suas  reflexões  em

Libâneo,  a  avaliação  pode ser  conceituada  como uma apreciação  qualitativa  sobre  dados

relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões

sobre o seu trabalho. Numa perspectiva de processo dinâmico, contínuo e sistemático que

acompanha  o  desenrolar  do  ato  educativo,  através  de  pesquisas  que  visam  interpretar  o

processo  da  produção  do conhecimento,  a  qualificação  dos  resultados  obtidos  e  a

correspondência com os objetivos propostos para, então, orientar a tomada de decisões em

relação às atividades didáticas seguintes.

Avaliar é uma ação corriqueira e espontânea realizada por qualquer indivíduo acerca de

qualquer  atividade  humana;  “sendo  assim,  um  instrumento  fundamental  para  conhecer,

compreender, aperfeiçoar e orientar as ações de indivíduos ou grupos. É uma forma de olhar o

passado e o presente sempre com vistas ao futuro [...]” (BELLONI, 2001, p. 14).

Nesta perspectiva, a autora entende avaliação como um processo sistemático de análise

de uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma contextualizada, todas

as suas dimensões e implicações,  com vistas a estimular seu aperfeiçoamento.  Portanto, o

conceito de avaliação adotado por Belloni refere-se à análise de processos e de produtos ou

resultados de uma atividade, fatos ou coisas. 

A avaliação  é  uma  forma  de  pesquisa  social  aplicada,  sistemática,  planejada  e
dirigida; destina-se a identificar, obter e proporcionar, de maneira válida e confiável,
dados e informações suficientes e relevantes para apoiar um juízo sobre o mérito e o
valor dos diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico,
programação  e  execução)  ou  de  um  conjunto  de  atividades  específicas  que  se
realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o propósito de produzir efeitos e
resultados concretos [...] (BELLONI, 2001, p. 20).



Belloni cita Saul,  a qual define sua proposta de avaliação emancipatória como um

processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la. Por

isso,  destina-se à  avaliação de  programas  educacionais  ou  sociais.  Ela  está  situada  numa

vertente  político-pedagógica  cujo  interesse  primordial  é  emancipador,  ou  seja,  libertador,

visando provocar a crítica, de modo a libertar o sujeito de condicionamentos deterministas.

Nessa direção, infere-se que todo processo avaliativo, em todas as suas modalidades:

educacional  e  institucional  deve apresentar  como objetivos  centrais  a  contribuição  para o

desenvolvimento humano e educacional do ser em todas as suas dimensões: sociointeracional,

cultural, educacional e de lazer; oferecer subsídios para a tomada de decisão, no que tange

tanto à continuidade da política examinada, quanto a ajustes ou reformulação de suas ações,

em face dos objetivos da própria política e/ou os dos setores atingidos.

A necessidade  de  autonomia  dos  processos  avaliativos  externos  é  particularmente

importante quando se trata de avaliação global de uma política pública ou de um programa de

grande  porte.  Sendo  fundamental  também  que,  a  avaliação  aponte  alternativas  de  ações

modificadoras  da  atuação  institucional  dos  formuladores  e  dos  executores  de  políticas

públicas.  Destarte,  os  resultados  da  avaliação  são  relevantes  não  somente  para  seus

formuladores, assim como para todos os setores sociais envolvidos ou atingidos. 

Belloni  (2001)  afirma  que  a  avaliação  global  de  política  pública,  como  proposta,

demanda o envolvimento de dois  tipos de participantes:  os  sujeitos  internos  e  os  sujeitos

externos.  Os  sujeitos  internos  à  política  são  todos  os  participantes  do  processo  de

implementação da política. Em face de seu envolvimento com a política e seus resultados,

consideram-se  três  grupos  básicos  de  sujeitos  internos:  formuladores,  executores  e

beneficiários. 

Daí a necessidade de a metodologia de uma política pública envolver a formulação de

critérios e indicadores de avaliação transparentes a toda comunidade envolvida, em relação a

todas as etapas de implementação da política: formulação, implementação e resultados, uma

vez que, sua finalidade primordial é solucionar problemas e promover o conhecimento e a

compreensão dos fatores associados ao êxito ou fracasso das instituições, das políticas, planos

e programas, com vistas ao seu aperfeiçoamento e à sua autonomia contínuos.

Freitas  (1995)  afirma  que  o/a  aluno/a  é  alienado/a24 do  processo  e,  como  tal,  é

24 De acordo com Marx (2006), o trabalhador desce até ao nível de mercadoria e de miserabilíssima mercadoria.
A penúria do trabalhador aumenta com o poder e o volume da sua produção. [...] Quanto maior a sua atividade,
mais o trabalhador se encontra objeto (p. 112). […] quanto mais refinado o seu produto, mais desfigurado o
trabalhador (p. 113). Marx analisa o ato de alienação da atividade prática humana, a partir de dois aspectos: i) A



alienado/a  do  significado do seu  trabalho,  do  significado  do conhecimento  que  produz –

quando  produz.  E,  o  produto  que  os  estudantes  “vendem” é  conhecimento,  o  que  não  é

tangível. Porém, passa a ser transformado em produto, em mercadoria através da conversão

em pontos e avaliações. 

De acordo com o referido autor, a origem e utilidade de tais mercadorias fazem pouco

sentido para muitos/as estudantes,  pois estas mercadorias  são feitas por outros que não o

produtor de conhecimento. Dessa forma, os estudantes ficam alienados daquele conhecimento

e do trabalho que eles tiveram para produzi-lo.

Estas reflexões são perfeitamente transferidas ao cenário da avaliação na pós-graduação

stricto  sensu brasileira,  a  qual  também  trabalha  com  eliminação/manutenção  de  cursos/

programas/ notas, dentre outros. Por este ponto é que a compreensão da questão da avaliação

passa pela sua inserção na totalidade concreta da sociedade capitalista, assim como da sua

negação. Na visão de  Bourdieu, em uma sociedade de classes, o sistema de ensino está em

sintonia com as concepções e os valores da classe hegemônica, pois homogeniza o processo

didático e os tempos de aprendizagem, num determinado momento histórico.

Nessa perspectiva,  a  Universidade passa a ser comparada a empresa,  através da tão

propalada Qualidade Total. Todavia, a educação diferentemente da empresa, não pode rejeitar

aqueles/as que não se enquadrem dentro de determinadas “especificações técnicas”, muitas

vezes rejeitadas pela avaliação. Uma vez que, ela incorpora os objetivos seletivos reais da

escola  capitalista  e  não  somente  os  objetivos  instrucionais.  “Expropriado  do  processo

pedagógico,  o  conhecimento  produzido  neste  processo  lhe  é  estranho.  Somente  tem

significado  enquanto  permite  a  troca  de  suas  atividades  pelo  equivalente  geral  ‘nota’.”

(FREITAS, 1995, p. 254).

Destarte,  o  campo  da  avaliação  configura-se  como  o  estudo  dos  mecanismos  que

conduzem à manutenção ou à eliminação de determinados sujeitos/instituições e programas.

No  entanto,  os  objetivos  não  poderão  ser  simplesmente  instrucionais  e  sim  formativos,

implicando  uma  concepção  alternativa  de  formação  do  ser  humano  e  resgate  da  função

diagnóstica  da  avaliação  em  contraste  à  sua  função  classificatória:  “ela  terá  que  ser  o

instrumento do reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação dos caminhos a

serem perseguidos.” (LUCKESI, 1984, p. 13).

Freitas (1995) afirma que metodologicamente a avaliação emancipatória inclui quatro

relação do trabalhador com o produto do trabalho como a um objeto estranho que o domina, ii) A relação do
trabalho com o ato da produção dentro do trabalho. (p. 115).



momentos: i) preparação da investigação, ii) descrição da realidade, iii) crítica da realidade e

iv) criação coletiva. Destaca que, na fase de criação coletiva, três perguntas básicas orientam

o processo: “a) que tipo de homem se quer formar e com que meios; b) que tipo de sociedade

se deseja; c) o que a instituição educacional pode e deve fazer, considerando a realidade em

que está inserida” (FREITAS, 1995, p. 268).

Sguissardi (2006) em seu artigo “A avaliação defensiva no modelo CAPES de avaliação

– é possível conciliar avaliação educativa com processos de regulação e controle do Estado?”

tece algumas indagações acerca destas perspectivas da avaliação com o desenvolvimento da

autonomia ou alienação: Como este modelo de avaliação, de regulação e de controle contribui

para que se possa identificar na Universidade uma instituição em vias de tornar-se cada vez

mais  neoprofissional,  heterônoma e competitiva? Que consequências traz para a educação

superior  o  fato  de  se  adotar  um  modelo  de  avaliação  que  privilegia  a  formação  do

pesquisador, via mensuração e avaliação bastante quantitativista da produção científica, em

detrimento  da  formação  “integral”  do  pós-graduando?  Que  lugar  ocupa  neste  modelo  a

liberdade de escolha, a auto-avaliação ou a dita avaliação educativa ou diagnóstico-formativa?

Como conciliar este tipo de avaliação com avaliação pertinente a processos de regulação e

controle estatais?

Estas  questões  são  importantes  por  permitirem  elucidar  como  os  mecanismos

denominados de avaliação na educação superior assumem funções políticas de classificação

que  legitimam  e  estimulam  instituições,  programas,  indivíduos  assim  como  consolidam

mentalidades  e  estilos  para  Dias  Sobrinho  (2003).  Sguissardi  (2006,  p.  55)  cita  uma

transcrição do referido autor sobre o sentido público e social da avaliação:

[...]  deverá,  portanto,  ser  concebida  com  um amplo  processo  de  conhecimento,
interpretação, atribuição de juízos de valor,  organização e instauração de ações e
metas  para  melhorar  o  cumprimento  das  finalidades  públicas  e  sociais  das
instituições.  A avaliação  não  deverá  ser  realizada,  então,  como um processo  de
controle, punição ou premiação; mais propriamente, deve ser um processo integrado
às estruturas pedagógicas, científicas e administrativas, com a finalidade principal de
melhorar  o  cumprimento  da  responsabilidade  social  das  IES,  por  meio  de  um
aumento  consistente  da  profissionalização  dos  docentes,  revisão  crítica  dos
currículos, programas, práticas pedagógicas, valor científico e social das pesquisas,
impactos  e  inserção  institucional  na  comunidade  local,  nacional  e  mundial  etc
(DIAS SOBRINHO, 2003, p. 43).

As palavras acima sugerem o desvencilhamento do processo de avaliação à punição,

controle e premiação e a possibilidade de uma avaliação formativa, a qual não está vinculada

às medidas do financiamento e de qualquer outro mecanismo de premiação e punição e muito

menos de incentivo à hierarquização de instituição.



Sguissardi cita ainda Hamburger para explicitar as mudanças na pós-graduação:

[...] a pós-graduação, como procuramos mostrar, não deve ser vista isoladamente,
mas  como  parte  de  uma  política  educacional,  que,  por  sua,  vez,  tem  as
características do modelo de desenvolvimento adotado no País na última década;
dependência  econômica  e  também  política  e  cultural,  crescimento  das  grandes
empresas,  especialmente  multinacionais,  em  detrimento  das  pequenas,  e
concentração  de  renda.  A  pós-graduação  como  existe  é  coerente  com  estas
características. Modificações profundas do sistema educacional só seriam possíveis
se fosse mudado também o modelo adotado (HAMBURGER, 1980, p. 87).

Esta  política  educacional  vem  exigindo  que  a  pós-graduação  brasileira  seja  de

resultados e para alcançar tal objetivo, utiliza-se de mecanismos coercitivos junto a todo o

corpo docente pertencente a quaisquer programas de pós-graduação, os quais passam pelo

crivo  de  julgamento  da  Comissão  de  Área  e  a  homologação  dos  resultados  finais  pelo

Ministro da Educação.

Os professores também são avaliados por critérios, são movidos pela lógica da produção

como um trabalhador.  Um fator importante que contribui para esta precarização do trabalho

docente, em especial nas áreas de humanas, seria o  publish or perish referente à produção

acadêmica exigido pelo “Modelo Capes de Avaliação”.  Para essa questão Sguissardi (2006, p.

75-76) se apoia em Kuenzer e Moraes:

Por  outro  lado,  as  exigências  relativas  à  produção  acadêmica  geraram  o  seu
contrário:  um verdadeiro  surto  produtivista  em que  o  que  conta  é  publicar,  não
importa qual versão requentada de um produto ou várias versões maquiadas de um
produto novo. A quantidade instituiu-se em meta. Deste modo, formas legítimas de
produção,  como  co-autorias  e  organizações  de  coletâneas  –  em inúmeros  casos
produtos de sólidas pesquisas integradas – banalizaram-se no âmbito de algumas
áreas de conhecimento, entre elas a Educação [...] No [caso] das co-autorias,  em
particular a de docentes com discentes ou de efetiva co-autoria. (Capes, Documento
da área de Educação) (KUENZER; MORAES, 2005, p. 1348).

Esta precarização está intimamente relacionada à falta de autonomia da Universidade

brasileira em relação ao Estado, tendo que responder cotidianamente a demandas externas, em

especial à avaliação, ao “Modelo Capes de Avaliação”, o qual tem o poder de definir a efetiva

qualidade  que  devem possuir  os  programas  de  pós-graduação.  Portanto,  a  qualidade  está

engessada e definida pelo “Modelo Capes de Avaliação”, ou avaliação-controle, por objetivos

pragmáticos, deslocando as finalidades essenciais da educação, ao invés de avaliação passar a

exercer o papel de exame.

Conforme Dias  Sobrinho  (2003),  a  avaliação  educativa  contribui  significativamente

para a compreensão – portanto a produção de sentidos – do fenômeno educativo e de sua

finalidade essencial que é a formação no sentido pleno, agindo em função da educação em seu



significado  maior.  Desse  modo,  uma  perspectiva  burocrática  e  controladora  é  totalmente

incompatível com a construção de uma educação democrática e cidadã. Portanto, não se trata

de um dualismo, a afirmação de um polo e negação de outro, pois uma é a visão mecanicista,

o  paradigma  analítico  e  determinista,  representado  pelo  pensamento  formal,  lógico,

racionalizante do positivismo que procura reduzir a complexidade a aspectos analisáveis e

não-contraditórios.

A outra  é  a  visão  holística,  em que  estão  presentes  as  ideias  de  complexidade,  de

imprevisibilidade, das contradições, do polissêmico, do relativo, da dialética. Neste, se situam

os  pressupostos  de  avaliação  democráticos  e  participativos,  em  que  está  presente  a

preocupação com as  relações  entre  as  partes  e  o  global  a  parcelas  isoladas;  mais  com a

construção de sentidos do que com a seleção e a hierarquização; mais com a produção da

qualidade em termos amplos do que com a acumulação progressiva de resultados.

Dias Sobrinho (2003) defende que avaliação não deve se reduzir à medida e não se

limitar  aos  instrumentos  e  muito  menos  com  objetos  definidos  que  possam  ser  cabal  e

acabadamente  explicados.  Ela  (a  avaliação)  é  um universo  de  significações  abertas,  que

adquire  força  e  se  expande  por  meio  de  processos  de  interatividade  ou  de  comunicação

intersubjetiva  e  construção  coletiva.  É  uma  prática  social  orientada  especialmente  para

suscitar  questionamentos  e  compreender  os  efeitos  pedagógicos,  políticos,  éticos,  sociais,

econômicos do fenômeno educativo e não apenas uma operação de medida de discriminação e

comparação. O sentido educativo da avaliação se enriquece mais quando os próprios agentes

de uma instituição se assumem como protagonistas da tarefa avaliativa.

Como  mencionado,  coexistem  duas  epistemologias  de  avaliação  e  ambas  estão

materializadas  na formação dos  sujeitos,  porém, a  que mais  tem prevalecido no “Modelo

Capes  de  Avaliação”  tem sido  a  avaliação/exame pautadoa  no  controle  e  obediência  aos

padrões normativos. E a formação concebida por Dias Sobrinho (2003) não se reduz apenas à

preparação ou treinamento profissional e muito menos à necessária capacitação técnica ao

domínio do saber e do saber-fazer. É claro que todas estas capacidades são importantes de

serem desenvolvidas, mas é parte e não totalidade. A formação necessita estar ligada a valores

e não somente aos campos pragmáticos do mundo do trabalho, da ciência e da tecnologia, mas

fundamentalmente  à  cidadania  e  à  elevação e  emancipação  da  humanidade,  enfim,  à  sua

formação, exercendo um papel muito mais como expressão da filosofia educativa, política e

ética do que meramente um instrumento burocrático, técnico e científico.

Daí a necessidade do envolvimento ativo dos agentes da educação, para que o papel de

uma avaliação formativa, com uma intencionalidade educacional humanística não perca em



prol de um sentido técnico e controlar. Em outras palavras, a avaliação como processo de

formação  humana  coloca  em questão  os  sentidos  que  os  próprios  agentes  dos  processos

educativos produzem e os sentidos sociais da ciência que ela produz, seleciona e transmite,

tendo em vista primordialmente o que isso significa para a formação dos/as professores/as

pesquisadores/as  e  pesquisadores/as  em  geral  para  a  sociedade  que  a  Universidade  tem

compromisso de ensino, pesquisa extensão.

Urge  resgatar  valores  fundamentais  da  educação  e  da  sociedade  como:  liberdade,

democracia, cooperação, solidariedade, desenvolvimento social com justiça, dentre outros, os

quais têm cedido espaço a medidas e práticas economicistas de prestação de contas, controle

da eficiência, eficácia e produtividade (DIAS SOBRINHO, 2003).

O  controle  tende  a  levar  a  mais  do  mesmo:  conformação,  ajuste,  repetição,
modelagem,  heteronomia.  E  a  avaliação  educativa  produz  debates,  reconhece  a
diversidade de ideias, interpreta a pluralidade, constrói novos sentidos, valoriza a
inserção crítica produtiva na sociedade, dinamiza a construção da autonomia (DIAS
SOBRINHO, 2003, p. 189).

Em síntese, alguns propósitos centrais devem nortear uma avaliação. Para Depresbiteris

(2001), fornecer resultados para a gestão da educação, subsidiar a melhoria dos projetos e

propiciar informações para a melhoria da própria avaliação. O sistema avaliativo deve ser

provocador de ações de melhoria, caso contrário poderá se transformar em mero instrumento

de coleta  de  dados.  Depois  de realizada  a  avaliação,  é  de responsabilidade  do  sistema o

gerenciamento das necessidades de melhoria detectadas. 

Depresbiteris (2001) defende que a avaliação deve ser ao mesmo tempo quantitativa e

qualitativa sem que essas duas faces sejam analisadas de forma dicotômica.  Além disso, para

a autora é importante que as avaliações sejam discutidas por diferentes segmentos sociais e os

seus resultados sejam examinados em função da diversidade das características sociais e em

relação à proposta política que define as linhas mestras da educação. Uma vez que “a ausência

dessas  preocupações  pode  comprometer  a  continuidade  dos  programas  de  avaliação.”

(VIANNA 2003, p. 29).

Desse modo, se almejamos conquistar em termos de consolidação da chamada cultura

da avaliação, necessitamos nos referir a novas formas de pensar e agir, demonstrando, assim,

que os resultados de uma avaliação fazem diferença e promovem o crescimento da pessoa

como ser humano e membro da sociedade. 

Vianna (2003) traz subsídios para se pensar a  política de avaliação e novas políticas,

além, também, de pensar a sua  fundamentação teórica e as estruturas que sustentam essas



avaliações, envolvendo universidades e outros centros de excelência que se ocupam com a

qualidade da avaliação.

No bojo das avaliações, encontramos as avaliações de sistemas, as quais levantam um

número considerável de informações e que muitas vezes não são tratadas adequadamente. De

acordo com o referido autor, é necessário que se decida a priori o que fazer com os dados,

sobretudo, porque, tendo em vista o destino escolhido, a decisão tomada vai influenciar de

modo considerável o planejamento da própria avaliação. A estrutura dessa avaliação não terá

as  mesmas  características  de  uma  avaliação  baseada  em  normas,  que  consideram  o

desempenho do conjunto amostral, expresso por estatísticas descritivas (VIANNA 2003, p.

35).

A ação de avaliar sempre provoca reações e a avaliação sistêmica, realizada em grande

escala, através de procedimentos padronizados, objetivando gerar um quadro isonômico que

dê a todos as mesmas condições para demonstrar as capacidades de cada um por intermédio

dos desempenhos específicos que lhes são solicitados.  Todavia,  o autor  nos alerta  que os

procedimentos de avaliação, por mais bem planejados e refinados que sejam os instrumentos,

não conseguem oferecer um quadro completo da realidade do ensinar/aprender, pois não é

possível conhecer a realidade em toda a sua complexidade, assim como, por melhores que

sejam  os  indicadores  sociais,  eles  não  são  capazes  de  refletir,  com  precisão  absoluta,  a

complexidade do mundo social.

Estudos, pesquisas e atividades de avaliação de políticas se apoiam em um conjunto de

decisões, conscientes ou não, tomadas pelo avaliador no início e ao longo do seu trabalho. É o

conjunto  dessas  opções  e  preferências  que  definirá  os  objetivos,  a  natureza  e  o  tipo  de

avaliação, assim como o plano privilegiado de estudo do objeto eleito. Tais escolhas integram

o que,  com alguma liberdade,  se  pode denominar  estratégia  de  avaliação,  conceito  que,

entretanto,  abrange  também  as  decisões  metodológicas  encaminhadas  pelo  avaliador  e

apontadas no desenho da investigação (BARREIRA; CARVALHO, 2001, p. 16).

Os autores também explanam acerca da pesquisa de avaliação:

A pesquisa de avaliação abordada refere-se aquela que tem como objeto uma dada
intervenção  na  realidade  social,  uma  política  pública,  a  que  se  desenvolve  em
esferas  públicas  da  sociedade,  políticas  estatais  ou  de  governo.  Avaliação  de
políticas e programas respondem a distintos objetivos. Desde logo, há objetivos de
conhecimento:  levantadas  certas  hipóteses,  pesquisa-se  um  dado  programa  para
conhecer a relação entre condições, meios, resultados e impactos da intervenção. É
por  isso,  aliás,  que  utilizamos  aqui  a  expressão  pesquisa  de  avaliação,  e  não
simplesmente  avaliação,  preservando e enfatizando o suposto de que é um novo
conhecimento que será produzido por meio de investigação que observa os cânones
científicos mínimos (BARREIRA E CARVALHO, 2001, p.17-18). 



Todos/as querem se informar acerca dos programas, se estes cumpriram seus objetivos,

o quanto e com que qualidade seus objetivos foram cumpridos. A pesquisa de avaliação que

poderá responder adequadamente a essa pergunta é a  avaliação de resultados,  no sentido

amplo.

Já  as  avaliações  de  processo  têm  como  foco  o  desenho,  as  características

organizacionais  e  de  desenvolvimento  dos  programas.  Seu  objetivo  é  fundamentalmente

detectar  os  fatores  que,  ao  longo da implementação,  facilitam ou impedem que um dado

programa atinja seus resultados da melhor maneira possível. No entanto, os impactos referem-

se às alterações ou mudanças efetivas na realidade sobre a qual o programa intervém e por ele

são provocadas. Os efeitos referem-se a outros impactos do programa, esperados ou não, que

afetam o meio social e institucional no qual se realizou (BARREIRA; CARVALHO, 2001, p.

20, 21).

As políticas e os programas são decididas e elaboradas  por pessoas, são dirigidas às

pessoas ou ao seu habitat, são avaliadas também por pessoas. Sendo assim, as pessoas ou os

grupos de pessoas que elaboram e aplicam as políticas, fazem-nas segundo seus valores, seus

interesses, suas opções, suas perspectivas, que não são consensuais, e muito menos unânimes.

Ao contrário, o campo onde florescem as políticas e programas pode ser pensado como um

campo de força, de embates, de conflitos, que se sucedem e se resolvem ao longo do tempo.

Nessa perspectiva, as avaliações de processos podem ser ainda mais completas ao se apoiarem

em conceitos  e  modelos  de  análise  capazes  de  captar  o  sentido  e  a  lógica  de programas

movidos por interesses, conflitos, eventuais negociações e identificar os principais entre esses

conceitos e dimensões de análise (BARREIRA; CARVALHO, 2001, p. 26-27).

A dimensão da política das políticas públicas remete aos momentos de formulação e,

sobretudo, às decisões iniciais, mas não somente àquelas referidas aos conteúdos materiais

dos  programas  ou  ao  seu  desenho.  O  processo  de  implementação  também  repousa  em

orientações e preferências, envolvendo cálculos estratégicos, escolhas e decisões por parte dos

agentes que o conduzem e o implementam ou dele se beneficiam.

A pergunta que, a respeito, se faz o avaliador é, sobretudo a seguinte: as informações

básicas sobre o programa – seus objetivos, seus modos de operação, seus componentes, seus

prazos etc. – chegaram aos agentes executores e à população interessada nas quantidades,

qualidades e com a antecipação necessária à realização das atividades? Os prazos, os sistemas

e  os  conteúdos  da  capacitação  dos  agentes  implementadores  foram,  em  qualidade  e

quantidade,  adequados  e  pertinentes  às  atividades  que  deverão  realizar?   (BARREIRA;



CARVALHO, 2001).

Os/as autores/as defendem a tese de que, em avaliações de implementação, não basta

tão  somente  descrever  processos  e  sistemas,  pois  mesmo  quando  se  trata  de  variáveis

qualitativas, é possível ir além, caso seja necessário avaliar o processo de implementação de

um programa e relacioná-lo com os resultados, buscando explicitar, então, também por fatores

internos à própria política, os seus êxitos ou fracassos.

Na gestão de programas públicos, existe uma grande distância entre os objetivos e o

desenho de programas, tal como concebidos em intervenções públicas e como elas atingem

seus  beneficiários  e  provedores.  Sendo  assim,  para  superar  uma  concepção  ingênua  da

avaliação  de  políticas  públicas,  é  necessário  admitir  que  a  implementação  modifica as

políticas públicas,  uma vez que, a mesma é uma cadeia de  relações entre formuladores e

implementadores,  e  entre  implementadores  situados  em  diferentes  posições  na  máquina

governamental. 

A implementação de políticas necessita de dois tipos de agentes situados em pontos

distintos: agentes encarregados da formulação dos termos de operação de um programa os

quais  têm  autoridade  para  definir  os  objetivos  e  o  desenho  de  um programa  e  agentes

encarregados  de  executá-lo,  traduzindo  suas  concepções  em  medidas  concretas  de

intervenção. Na prática são estes últimos que fazem a política. 

Para o avaliador, é fundamental, ter em mente que a implementação modifica o desenho

original das políticas, pois esta ocorre em um ambiente caracterizado por contínua mutação.

Mais que isto, devem levar em conta que os implementadores são os que fazem a política, e a

fazem segundo suas próprias referências. Nessas circunstâncias, cabe investigar a autonomia

decisória dos implementadores, suas condições de trabalho e suas disposições em relação à

política sob avaliação. Um programa é o resultado de uma combinação complexa de decisões

de diversos agentes e, nessa cadeia de interações, a concepção original, tal como apresentada

na formulação, é muito importante, porque as decisões tomadas durante esta fase já excluíram

diversas  alternativas  possíveis.  Mas  esta  é  apenas  uma  das  dimensões  da  vida  de  um

programa.  Verdadeiramente a  implementação efetiva,  tal  como se traduz para os diversos

beneficiários, é sempre realizada com base nas  referências que os implementadores de  fato

adotam para desempenhar suas funções (BARREIRA; CARVALHO, 2001).

Assim, uma instituição ou uma política pública tem finalidades e desempenha papéis

sempre mais amplos e significativos do que aqueles expressos nos seus objetivos explícitos,

principalmente em decorrência de sua indução com outras políticas e instituições sociais.

Partindo desta  compreensão é  que  o  quarto  capítulo  abordará  o  debate  presente  de



pesquisadores/as,  acadêmicos/as,  docentes,  dentre  outros,  acerca  dos  paradoxos

materializados  na  atuação  da  política  educacional  instaurada  pela  Capes  em  nossa  pós-

graduação stricto sensu, bem como da resistência histórica a estas mesmas diretrizes políticas

educacionais.

5  O  DEBATE  DA POLÍTICA EDUCACIONAL NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO

SENSU BRASILEIRA

Constitui-se no diálogo do presente com o passado. Um diálogo vivo e enriquecido
por  estímulos que podem se  fazer  presentes  no próprio decorrer  do processo  de
gravação do depoimento oral (DELGADO 2006, p. 17).
É na história dos seres humanos reais que se dão os mecanismos de opressão e é
também na história  que  estão  os  instrumentos e  os  agentes  de  libertação  social.
(Ideologia Alemã, 2005)

Neste capítulo apresentaremos os excertos dos documentos analisados, fragmentos das

entrevistas  realizadas  e  trechos  de  artigos  publicados  por  diversos/as  pesquisadores/as

representantes  de  diferentes  esferas,  tais  como:  revistas,  jornais,  blogs  e sites em  que

encontramos  importantes  observações  críticas  e  propositivas  ao  modelo  de  avaliação

instaurado  na  pós-graduação  stricto  sensu brasileira  pela  Capes.  Observações  críticas  e

reflexivas  que  subjazem  expressões  como:  produtivismo,  produtividade,  regulação,

docilização,  alienação,  heteronomia  versus autonomia,  hegemonia,  opressão,  contra-

hegemonia e emancipação. As apresentações dos excertos25 dar-se-ão junto à elucidação do

objeto estudado:  Capes  e  as  contribuições  dos/as  autores/as  que  permearam e  permitiram

25 A apresentação mais completa dos documentos e das entrevistas estão em Anexos. 



elaborar reflexões para além da aparência.

O  sistema  de  fomento  e  avaliação  -  Capes  tem  se  aperfeiçoado  continuamente,

objetivando  consolidar  a  qualificação  dos  quadros  para  o  Ensino  Superior  e  pesquisa  e

possibilitar um padrão de excelência acadêmica aos programas de mestrados e doutorados.

Contudo, tem recebido algumas críticas da comunidade acadêmica que questiona os critérios e

mecanismos adotados nas suas avaliações. Uma vez que estas avaliações têm se enveredado

para a valorização de uma produtividade sob o ponto de vista quantitativo em detrimento do

qualitativo.

Fávero (1998) aponta que o modelo de avaliação da agência Capes é bastante discutido

desde sua implantação e,  a  partir  de 1976-77,  em meados de  80,  passou a  ser  objeto de

proposta alternativa da Anped. Mas, apesar de revista e aperfeiçoada ao longo desses anos,

particularmente no início dos anos 90, a sistemática de avaliação da Capes tem gerado mais

polêmicas. 

Considerando  a  importância  da  Capes  para  a  pós-graduação  brasileira,  o  modelo

adotado  é  frequentemente  proposto  como exemplar  para  a  avaliação  das  universidades  e

segundo o referido autor os aperfeiçoamentos introduzidos ao longo desses vinte anos não

atingiram seus  princípios,  nem superaram questões  fundamentais  e  recorrentes;  importa  e

muito rediscuti-la.

5.1 AUTONOMIA OU ALIENAÇÃO: EIS A QUESTÃO

No intuito de ilustrar a afirmação de Fávero é que apresentaremos a seguir pressupostos,

no  âmbito  da  Educação,  partindo  das  análises  do  texto  “ANPEd,  A avaliação  da  pós-

graduação em debate” :

[...]  o  modelo  da  avaliação  é  reconhecidamente  homogeneizador  e  tende  a  uma
padronização  dos  Programas,  caminhando,  portanto,  na  direção  oposta  das
discussões  e  análises  que  buscam  contemplar  sua  rica  diversidade.  Várias
alternativas  ajudariam  a  flexibilizar  a  sistemática  de  avaliação,  enfatizando  seu
caráter diagnóstico, com vista a respeitar as especificidades das áreas e Programas;
levar em conta seu impacto local, regional, nacional e internacional. Urge, portanto,
reverter a lógica classificatória, e instituir uma lógica que contemple principalmente:
o  diagnóstico,  acompanhamento  e  incremento  dos  Programas,  segundo  a  sua
relevância regional e as condições em que atuam; A este respeito a área de Educação
tem produção  significativa  que  pode ser  disponibilizada  para  o  refinamento  e  a
adequação do modelo de avaliação (Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2004).

No  documento  “Síntese  Preliminar  de  2005-2010/CAPES/PNPG”  a  comissão

responsável pela elaboração do PNPG 2005-2010 adotou como fase inicial dos trabalhos uma



ampla  consulta  aos  interlocutores  qualificados  da  comunidade  científica  e  acadêmica.

Encontramos referências ao II PNPG (1982-1985) frisando que o objetivo central continua a

ser  a  formação  de  recursos  humanos  qualificados  para  as  atividades  docentes,  mesmo

apresentando alguns desafios:

Pode-se então concluir que nesse plano, a questão central não é apenas a expansão
da  capacitação  docente,  mas  a  elevação  de  sua  qualidade,  enfatizando-se,  nesse
processo, a importância da avaliação, da participação da comunidade científica e do
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica (CAPES, 2005, p. 4).

Os dados apresentados, ainda que de maneira abreviada, demonstram que a capacitação

de docentes, tanto na educação básica, quanto na superior, continua sendo um desafio central

para a pós-graduação brasileira. 

Nessa mesma direção, Osmar Fávero, José Silvério Baia Horta e Maria Ângela Vinagre

de Almeida, no documento intitulado “Comentários críticos sobre os 1º PNPG e 1º PNPGE”,

versão preliminar (FGV/SESAE, junho 1978), apontaram subsídios centrais à elaboração dos

2º PNPG e 2º PNPGE:

[...]  nota-se que passa a ser  imperativo ou  normativo  a partir  da apresentação de
“sugestões” que incluem mecanismos de controle e avaliação...O uso abusivo do
verbo  “dever”  é  outro  indicador  da  natureza  do  Plano;Do  ponto  de  vista
metodológico não há qualquer indicação de que o Plano tenha-se fundamentado em
um diagnóstico ou no levantamento de necessidades. Vale ainda mencionar o fato de
que a baixa produtividade dos cursos (número de teses  defendidas  ou de alunos
titulados), bem como a qualidade dos programas (incidências de áreas, distribuição
de docentes em termos de titulação) foram avaliadas, segundo se pode inferir, por
critérios  apenas  quantitativos,  quando  em  educação  desejável  seria  a  inclusão
também dos  aspectos  qualitativos;  [...]  ambos  elaborados  de  um ponto  de  vista
apenas tecnocrata, exemplo típico do poder dirigindo o saber. (grifos nossos)

As leituras realizadas no sítio da Capes destacam duas observações: a) estreita relação

da avaliação e fomento, em que as universidades com melhores conceitos são premiadas; b)

ênfase  no  “produtivismo”  acadêmico  que  em  função  do  quantitativo  das  produções  tem

suplantado  o  qualitativo.  Os  programas  das  universidades  com  conceitos  considerados

excelentes pela Capes obtêm um número maior de bolsas e aqueles com menor nota, recebem

como  punição  um  número  menor  de  bolsas,  riscos  de  fechar  o  programa,  de  serem

descredenciados, descaracterizados e tantos outros, uma vez que prevalece à centralização do

sistema de avaliação, principalmente as ações políticas desenvolvidas pela referida instituição.

Nesse  sentido,  encontramos  nos  escritos  de  CASTRO  (1985)  no  artigo  intitulado  “Há

produção científica no Brasil?” orientações e determinações para que a política educacional

da pós-graduação stricto sensu brasileira seja pautada nestes aspectos:



Partimos  da  hipótese  de  que  produção  científica  é  algo  tangível  que  pode  ser
avaliado  e  contado.  Mas  claramente,  tais  números  nada  dizem,  exceto  se
comparados seja com outros;  Em princípio,  instituições de pesquisa são julgadas
pelo que conseguem apresentar por escrito; Comunicações em congresso são obras
mais curtas e mais toscas e, em compensação mais efêmeras do que os artigos; Isso
implica em uma forte hierarquia das revistas científicas. Algumas definitivamente
são  mais  citadas  do  que  outras;  Portanto,  são  revistas  mais  prestigiosas;  Os
internacionais  ainda  têm  alguma  coisa  implícita,  pela  maior  reputação  dos
periódicos que chegam a se tornar conhecidos no Brasil a ponto de atrair autores
potenciais. [...] sobressaem-se as ciências duras (Biologia, Exatas e da Terra) pela
sua ênfase nas comunicações;Esses padrões são esperados.  As ciências duras são
mais “universais”. Não há uma matemática tupiniquim ou uma física do Nordeste.
[...] Ademais, os consumidores desta ciência estão predominantemente no exterior.
[...] È por ser mais reconhecido no exterior que o cientista é reconhecido localmente.
(p.  23)  Vemos  portanto  que  a  ciência  é  muito  polarizada  pelos  países
hegemônicos.Esse dilema nacional versus internacional é verdadeiro e não pode ser
minimizado: Peão de uma ciência sofisticada ou rei de um arremedo tupiniquim de
ciência? Se para Camões o português era o túmulo da literatura, não será menos
verdade que o português será o túmulo da ciência brasileira? (CASTRO 1985, p.
43).

Em outro documento do mesmo autor,  “Ideias sobre a pós-graduação, a Capes e os

mecanismos  de  sinalização”,  também encontramos  orientações  que  parecem indicar  uma

estreita ligação das políticas educacionais para a pós-graduação stricto sensu com a lógica do

mercado:

Estamos interessados em promover a produção de pesquisa e tecnologia e que essa
produção  seja  relevante,  útil  e  aplicável  à  solução  de  nossos  problemas.[...]
concentrar  recursos  onde  for  mais  produtivo  ou  promissor  e,  da  maneira  mais
incruenta  possível,  afastar-se  dos  programas  de  baixa  relação  custo/eficiência
(eficiência significa produzir bons alunos e boas pesquisas) (CASTRO 1979, p. 05).

A relação das políticas educacionais para a pós-graduação stricto sensu  com a lógica do

mercado  também  foi  analisada  por  Bianchetti  (2008).  Ele  entrevistou  74  professores,

orientadores e coordenadores que atuam em PPGEs avaliados pela Capes com notas a partir

de  5.  O  questionamento  foi  sobre  o  processo  avaliativo  e  as  estratégias  utilizadas,  a

perspectiva predominantemente quantitativa e verticalizada do órgão avaliador que controla

os programas de avaliação, os critérios padronizados para realidades muito diversas, seja no

interior de uma área, seja na relação entre áreas, com perfis epistemológicos tão diferentes e

situação geográfica tão diversa. 

Através das entrevistas com coordenadores dos cursos de pós-graduação, o pesquisador

destacou como principais problemas: a avaliação com critérios homogêneos abrangendo áreas

heterogêneas;  predomínio  de  uma  perspectiva  contábil,  priorizando  os  resultados  em

detrimento de processos; preocupação com rankings, por considerar que este sistema induz ao

produtivismo, o que poderia provocar prejuízos à qualidade do trabalho acadêmico e à saúde



dos trabalhadores da educação; redução do tempo para a conclusão dos cursos de mestrado e

doutorado. 

Em  suas  análises  Bianchetti,  traz  à  tona  a  discussão  acerca  da  forma  como  se

desenvolve atualmente a política de avaliação pelo viés dos professores submetidos à mesma.

Para estes professores, existe uma fórmula engenhosa neste processo que passa a exercer uma

vinculação de “indução voluntária”, qual seja: a vinculação do fomento à avaliação, o que

segundo os professores investigados, são dados significativos para que, tanto o conceito de

avaliação quanto o da  educação,  seja  descaracterizado.  A leitura de sua  pesquisa permite

inferirmos que são muitas as consequências da proposta da avaliação Capes. 

Cury  (2009)  alerta-nos  através  de  uma importante  indagação:  como  conseguir  uma

eficiência  dos  Programas de tal  modo que sua base seja um arranjo sob o signo de uma

avaliação crítica,  mensurável  e qualitativa sem ser submissa nem à busca de um sucesso

próprio  do  mercado  competitivo  e  nem  a  uma  versão  corporativa  que  não  reconheça  a

necessidade de avaliação crítica, séria e compromissada, pautada numa educação como bem

público e não como serviço privado?

Dando  continuidade  aos  paradoxos  encontrados  na  materialização  das  políticas

educacionais utilizadas pela Capes, encontramos outros elementos que denotam a necessidade

de melhoria das ações por esta instituição na entrevista com o Profº Osmar Fávero e Vera

Maria Candau:

Profº Osmar Fávero: [...] então, isso é avassalador, não é mais docilidade de corpo, é
docilidade de mente; está formando uma geração instrumentalmente. 
Mercadológico  no  sentido  grande,  não  para  atender  o  mercado,  mas  para  essa
produtividade de eficiência, essas matrizes que estão gerando esse tipo de avaliação,
essas coisas. Essa loucura de você fazer, não pelo valor do artigo, mas pelo número
de citações que ele recebe, sabe que isso é fajuto. 
Profª Vera Maria Candau: [...] progressivamente foi estabelecendo com  muita força
mecanismos  de  controle  da  pós-graduação.  Nos  últimos  anos  sua  atuação  tem
enfatizado a  avaliação  e  o  controle,  o  que  tem favorecido,  na  minha opinião,  o
engessamento da pós-graduação: modelo único, indicadores quantitativos, falta de
sensibilidade para as  diferenças regionais  e  vocações específicas  dos programas,
pressão  de produtividade numérica, etc. (Informação verbal).

A afirmação de Osmar Fávero acerca do descrédito com os planos nacionais de pós-

graduação está  explicitada  num documento  elaborado pelo  próprio  autor  em 198026 “Das

dificuldades de colaborar na elaboração de um Plano Nacional de Pós-Graduação”:

Qualquer discussão sobre os planos no Brasil – e os de Pós-Graduação são um bom
exemplo: existem planos demais! Pode-se até afirmar que não se faz planejamento;
elaboram-se planos; Em lugar de um processo comprometido e fecundo, resultante

26  Na época, Fávero era Professor Pleno da FGV/IESAE. 



do  conhecimento  e  da  reflexão  sobre  a  realidade  e  da  decisão  de  nela  intervir,
através de mecanismos definidos por uma racionalidade técnica e escudados numa
racionalidade política, tem se uma seqüência de documentos que, na maioria das
vezes, se superpõem à realidade, quando não a ignoram. Uma segunda barreira é
representada pela quase total ausência de avaliação dos “planos”. [...] Aí está a causa
última  da  inviabilidade  dos  planos:  as  diretrizes  são  ideias,  não  normas;  as
estratégias são sugestões,  não caminhos. As racionalidades técnica e  política não
confluem  e  se  complementam;  nem  mesmo  se  chocam:  caminham  paralelas.
(FAVERO, 1998)

Horta (2009) afirma que o Comitê Avaliador precisa compreender mais as condições e o

contexto de cada Programa, pois os Programas estão em contextos socioculturais diferentes. O

padrão do Centro-Sul do país não pode e nem deve ser aplicado ao Norte-Nordeste,  pois

muitos são os desafios nestas regiões  que necessitam ser superados,  tais  como a falta  de

cursos de qualidade em número suficiente nestas regiões; o problema da fixação de doutores

com dedicação ao ensino, pesquisa e extensão, em especial, à pós-graduação e a dificuldade

de fomentar uma política que possibilite a produção em forma de publicações qualificadas,

atendendo  aos  critérios  estabelecidos  pela  Capes  (Qualis A  e  B  Internacional)  e

essencialmente como meios de formação a sociedade brasileira.

Marli  André  na  entrevista  que  concedeu  a  esta  pesquisa,  também  comunga  destas

reflexões  a  respeito  das  contribuições  das  políticas  educacionais  da  pós-graduação  stricto

sensu e a necessidade de melhorias em suas ações: 

Uma questão que ainda persiste na avaliação da Capes é a utilização de critérios
homogêneos para todas as áreas. As áreas humanas têm aspectos próprios que não
são  contemplados  nestes  critérios  comuns.  [...]  a  formação  humana  do  pós-
graduando que  tem peso  considerável  nas  Humanas  não  tem sido  valorizada  na
avaliação;  A  inserção  social  do  curso  na  área  das  Humanas  tem  um  peso
considerável,  enquanto  que  em outras  áreas  não.  A avaliação  com seus  critérios
homogêneos  não  contempla  essas  peculiaridades.Outra  questão  do  modelo  de
avaliação  da  CAPES é  a  atribuição  de  notas  e  rankings,  baseadas  nos  critérios
comuns. [...]As diferenças entre Novos e Consolidados também não é contemplada
pelo modelo, ficando para os participantes das  Comissões o encargo de modular
essas diferenças. (Informação verbal)

Na obra “Crítica à razão acadêmica – reflexão sobre a universidade contemporânea”,

organizada por Waldir José Rampinelli e Nildo Ouriques (2012), esclarece-se que o que tem

sido denominado como ‘’pesquisa’’ ou ‘’produção científica’’ pelos órgãos responsáveis, pelo

setor, tanto no Ministério da Ciência e da Tecnologia, quanto no Ministério da Educação, é, na

verdade, um aumento vertiginoso da publicação dos docentes universitários brasileiros. Por

isso,  afirma-se  que,  o  simples  estabelecimento  de mestrados  e  doutorados não é  garantia

alguma de que a ciência esteja avançando no Brasil.

O que se percebe é um verdadeiro fetiche que a palavra “internacionalização’’ exerce na



cabeça do professor alienado e nas mentalidades alienadas dos que dirigem nossas principais

instituições de ensino. Os autores mencionam ainda a existência de redes e os mecanismos

que os países metropolitanos organizam para captar a inteligência dos países periféricos são

múltiplos  e  constantes,  produto  de  uma  política  pensada  e  executada  em  seus  mínimos

detalhes e questionam: “Afinal, o que é a ‘produção científica’ que deixa tão felizes nossos

principais dirigentes da área científica? Em que consiste a “produção científica” que deixa

nossos reitores também muito felizes, quando expõem os números que nutrem o cotidiano de

nossas universidades? Capes? Por que a China, que ameaça nosso sono sereno no terreno

produtivo, não é motivo de preocupação para nossas autoridades no terreno científico?” 

A Capes estabelece metas de publicações e organiza o sistema de pós-graduação a partir

do número delas, hierarquizadas de acordo com os critérios que julgam os melhores possíveis.

Nessas condições, um programa é considerado de “excelência” se a maior parte do corpo de

professores publica artigos  em revistas  que fazem parte de uma lista,  denominada  Qualis

Capes.  A “produção  científica”  se  mede  pelo  número  de  artigos  publicados  em  revistas

nacionais e “internacionais”. Trata-se, exclusivamente para os referidos autores de uma dose

consistente de colonialismo intelectual, um subproduto necessário do sistema de dominação

de um país dependente, em que, aqueles que publicam mais e, em consequência, são os mais

aptos cientificamente, finalmente estão no comando das ações. 

O  colonialismo  assume  feições  tão  destrutivas  quanto  trágicas  na  perspectiva

intelectual.  O elogio ao “acadêmico” no mundo universitário  brasileiro tornou-se a  maior

expressão do colonialismo e representa a derrota acadêmica de toda pretensão intelectual.

Quando a “alienação torna-se o melhor sinal da capacidade intelectual é possível afirmar que

o colonialismo atingiu seu grau máximo de domínio, na forma de política estatal capaz de

disciplinar a atividade do professor.” (RAMPINELLI E OURIQUES 2012, p. 91). 

Para estes autores, é comovente observar como alguns colegas se entregam com grande

paixão à tarefa de publicar, e como verdadeiramente desafiam a imaginação na arte de copiar,

no  esforço  por  citar  exaustivamente  os  cânones  de  moda  na  academia,  em  seguir

despudoradamente um programa de pesquisa de que mal sabem a origem e nem imaginam o

fim  para  o  qual  foi  originariamente  concebido  numa  universidade  do  país  central.  Este

professor,  orgulhoso de exibir  seu Currículo  Lattes  que lhe  permite,  por  meio de  editais,

conseguir alguns recursos para seguir ‘’pesquisando’’, é tudo, menos um sujeito preguiçoso. 

Rampinelli e Ouriques (2012) asseveram que é precisamente por isso que o sistema

mundial de produção de conhecimento necessita dele e até alimenta o mito de que “tudo” que

ele conseguiu até o momento é produto do “mérito” que imaginava possuir. Portanto, esse



trabalho não é inútil,  pois é, finalmente, responsável por manter a atenção e o esforço do

professor meritocrático sob controle, impedindo-o de buscar as causas de sua alienação, de

estabelecer vínculos com as grandes questões do mundo da cultura e da ciência.

Nesse cenário, alguns artigos escritos com objetivos opostos, embora também repletos

de inconsistências e falta de lógica, são aceitos e publicados em prestigiosas revistas se os

textos repetem  ou participam da onda dominante. 

Sabe-se  que  ao  proceder  desta  maneira,  os  professores  alienam  seu  programa  de

pesquisa  e  terminam  por  mutilá-lo  em  favor  de  programas  alheios,  sem  vínculo  com

transformações vitais em seu próprio país, pois é prisioneiro dessas circunstâncias. 

Todavia, quando as autoridades educacionais indicam que temos um “sólido sistema de

pós-graduação” funcionando, a dependência tecnológica cresce; as regras dos programas de

pós-graduação seguem sendo orientadas pelo colonialismo cultural e científico com acentuado

rigor. Qual a explicação de revistas nacionais possuírem pontuação inferior às estrangeiras?

Rampinelli  e  Ouriques  (2012)  afirmam  que  a  revista  estadunidense,  que  aparece  como

“revista internacional”, faz parte de um  sistema mundial de produção de conhecimento  em

que o/a professor/a figura como apenas mais um operário na linha de produção e, embora se

julgue muito distante do mundo fabril.  

Assim, o caráter nocivo do sistema atual de publicação e da política geral de avaliação

da pós-graduação para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia em um país dependente

como o Brasil exige dos/as seus/as pesquisadores/as a compreensão de realidade nacional e de

se investigar: por que perderam espaço, por que intelectuais de grande expressão na América

Latina  são  completamente  ignorados  por  este  sistema  Capes,  como se  simplesmente  não

existissem?

As políticas públicas educacionais da pós-graduação  stricto sensu  brasileira também

sofrem influências da mundialização do capital.  De acordo com Gentili (2001) em sua obra

“Universidades  na  Penumbra27”  o  impacto  dos  processos  de  reestruturação neoliberal  nas

instituições de ensino superior ameaça à autonomia universitária, pois tais processos trazem,

em seu bojo, as novas (e não tão novas) tendências à privatização; o denominado “capitalismo

acadêmico”; a americanização das reformas universitárias impondo alterações nos currículos,

no financiamento e na avaliação, bem como a intensa precarização das condições de trabalho

27 Universidades na Penumbra de Pablo Gentili foi dedicado a Florestan Fernandes e Milton Santos, dois grandes intelectuais

ara o referido autor, que, cita: como “Don Pablo” González Casanova, demonstram que a densidade analítica, afastada do
compromisso político que lhe fornece rumo e sentido, acaba sendo mero exercício de esoterismo e conclui: “Hoje, em tempos
de  apagão,  as  estrelas  de  Florestan  e  Milton  iluminam nossas  esperanças  e  nossas  discussões,  o  pessimismo  da  nossa
inteligência e o inesgotável otimismo da nossa vontade de mudar a história. (Gentili, 2011). 



que caracterizam o cotidiano das instituições de ensino e pesquisa na América Latina. 

Para elucidar esta constatação, citaremos os escritos de Souza (1977) “A Pós-Graduação

na Universidade Brasileira” corrabora com esta constatação:

A pós-graduação  no  Brasil  desenvolveu-se  de  forma  sistemática  no  decurso  da
década de 1960, oriunda de duas correntes universitárias: a Europeia e a Americana.
O modelo americano foi introduzido no início de 60 pelo Instituto Tecnológico da
Aeronáutica  de  São  José  dos  Campos,  Universidade  Federal  de  Viçosa  e  pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do COPPE.  (SOUZA, 1977)

Trindade (2001) afirma que, foi na década de 80, na Inglaterra, no governo conservador

de Margareth Thatcher, que começaram as políticas no campo do Ensino Superior as quais

alteraram as regras tradicionais do financiamento universitário e impuseram hierarquias no

interior e entre as universidades por meio de processos de avaliação. Ademais, este processo

levou à perda da liberdade acadêmica em nome da “eficiência” e da “produtividade.” 

Nesta  lógica,  a  relação  conhecimento  e  poder  se  interpenetram  na  sociedade

contemporânea, desde a esfera pública ao mercado, o que por sua vez, interfere na dinâmica

da produção do conhecimento e em suas formas de utilização em benefício da sociedade.

Todavia,  esta  mudança  não  deixa  de  colocar  também à  comunidade  universitária  e  seus

dirigentes uma reflexão pautada na ética, em que uma instituição pública não se pode deixar

dominar pela lógica do mercado ou do poder.

Já Marilena Chauí (2003) opta pelo conceito de “universidade operacional”, em que,

para a  autora,  ocorre a  passagem da Universidade da condição de  instituição social  à de

organização, sob os efeitos da nova forma de capital. Assim, numa primeira etapa, tornou-se

funcional;  na segunda  universidade de resultados,  e na terceira,  operacional.  No caso do

Brasil,  estas  etapas  corresponderam  ao  “milagre  econômico”  dos  anos  70,  ao  processo

conservador  de  abertura  política  dos  anos  80  e  ao  neoliberalismo  dos  anos  90,  em que

corresponderam às várias reformas do ensino destinadas a adequar a universidade ao mercado.

Como dito anteriormente, mediante as transformações globais verificadas nos últimos

anos, a autonomia universitária tem sofrido um grande impacto e o debate sobre a autonomia

tem  ganhado  amplitude  não  apenas  à  organização  administrativa  e  acadêmica  das

universidades, mas à concepção de instituição universitária, do sistema de educação superior e

à própria soberania do país, que se está desenvolvendo no século XXI. Assim, a autonomia,

enquanto um atributo essencial ao próprio conceito de universidade tem se reduzido devido  à

adoção por diversos governos das “sugestões e receitas” desenvolvidas nos países ricos ou nos

escritórios dos organismos financeiros multilaterais.



As “sugestões” dos organismos internacionais, particularmente as do Banco Mundial

têm sido acatadas como a análise de que as “tradicionais” universidades de pesquisa – no caso

brasileiro, as que seguem o preceito da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão –

são muito  caras  e  pouco  adequadas  às  necessidades  dos  países  mais  pobres  ou  em

desenvolvimento;  pela  introdução  de  mecanismos  de  administração  e  gerenciamento

empresariais  nas  instituições  públicas,  com  a  busca  de  recursos  junto  ao  mercado;  a

formulação de contratos de  pesquisa com empresas, a venda de serviços e consultoria, entre

outras,  formulando,   assim,  a  Educação Superior  como um bem privado e não como um

direito do cidadão;  procedimentos de organização semelhantes ao do mundo empresarial, da

competitividade; a recomendação para o “desenvolvimento do capital humano”;  reduzir os

gastos públicos (BANCO MUNDIAL, 2002).

A internacionalização da ciência brasileira parece compor os pressupostos impostos pelo

Banco  Mundial  à  concepção  de  educação.  Guimarães  (2010),  na  62ª  Reunião  Anual  da

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Ciências do Mar: herança para o

futuro,  no artigo  intitulado “Nova avaliação da pós-graduação”,  publicado pelo  Jornal  da

Ciência expôs que:

Os programas de níveis mais elevados (conceitos 6 e 7), atualmente num total de
237,  constituem  a  âncora  do  sistema,  requerendo  desempenho  inequivocamente
qualificado na comparação internacional na mesma área temática e o desempenho
técnico-científico desses cursos mantém compatibilidade com a presença do Brasil
nos rankings internacionais de CT & L. Diversas áreas já desenvolveram, em nível
sofisticado, mecanismos que possibilitam de forma segura comparação internacional
(GUIMARÃES 2010, p. 11).

Esta citação nos possibilita perceber que se tem operado uma dinâmica cada vez mais

visível de um modelo universitário centrado na heteronímia. Um modelo onde a subordinação

a uma ordem imposta externamente se sobrepõe à agenda da autonomia, da autodeterminação

e da liberdade acadêmica, de modo que, muitas universidades, nas últimas décadas, já vêm

 perdendo  terreno  na  determinação  de  seus  objetivos  e  propósitos  e  estariam  sendo

constrangidas a adequar grande parte de suas atividades às demandas do mercado, à  agenda

estatal  e/ou à  internacional  (SGUISSARDI, 2002).  Assim,  a  “qualidade” é  definida como

competência e excelência, cujo critério é o “atendimento às necessidades de modernização da

economia  e  desenvolvimento  social”;  e  é  medida  pela  produtividade,  orientada  por  três

critérios: quanto uma universidade produz, em quanto tempo produz e qual o custo do que

produz. Os critérios da produtividade são identificados como: quantidade, tempo e custo, que

definirão os contratos de gestão. Opera uma inversão tipicamente ideológica da quantidade



em relação a qualidade da produção do conhecimento, e não se indaga como se produz, para

que ou para quem se produz. Observa-se também que a docência não entra na medida da

produtividade e, portanto, não faz parte da qualidade universitária, o que, aliás, justifica a

prática dos “contratos flexíveis”. 

Nessa lógica da produtividade, a docência e a pesquisa, passam a compor a universidade

operacional, produtiva e flexível. Chauí (2003) explicita que nesta, a docência é entendida

como transmissão rápida de conhecimentos, consignados em manuais de fácil leitura para os

estudantes, de preferência, ricos em ilustrações e com duplicatas em CDs. O recrutamento de

professores é feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo de conhecimentos

de sua disciplina e as relações entre ela e outras afins.  O professor é contratado, ou por ser

um pesquisador promissor que se dedica a algo muito especializado, ou porque, não tendo

vocação  para  a  pesquisa,  aceita  ser  escorchado  e  arrochado  por  contratos  de  trabalho

temporários e precários, ou melhor, “flexíveis.”

A docência é  pensada  como habilitação  rápida  para graduados,  que  precisam entrar

rapidamente  num mercado  de  trabalho  do  qual  serão  expulsos  em poucos  anos,  pois  se

tornam, em pouco tempo, jovens obsoletos e descartáveis ou como correia de transmissão

entre  pesquisadores  e  treino  para  novos  pesquisadores.  Transmissão  e  adestramento.

Desapareceu, portanto, para Chauí, a marca essencial da docência: formação.

A  pesquisa  na  universidade  operacional  não  pode  ser  compreendida  como  a

investigação  de  algo  que  nos  alcança  na  interrogação,  que  nos  pede  reflexão,  crítica,

enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção e criação. Se por pesquisa entendermos

o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado

nem dito.  Se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de totalidades e sínteses

abertas  que  suscitam  a  interrogação  e  a  busca.  Se  por  pesquisa  entendermos  uma  ação

civilizatória contra a barbárie social e política.

Realçando estas palavras de Chauí, o professor Wenceslau da Universidade Federal de

Uberlândia em seu texto “Rumos da Pós-Graduação Brasileira:  geração de conhecimento,

formação  de  pessoal  e  abertura  de  novos  cursos  de  1999”  discorre  esta  influência  deste

modelo de universidade operacional descrito por Chauí nas políticas da pós-graduação stricto

sensu brasileira:

Desenha-se,  portanto,  um interesse contínuo dos setores  produtivos da sociedade
capitalista pelos trabalhos de pesquisa, de produção de inovações, que lhes permitam
posicionar-se vantajosamente dentro do novo paradigma produtivo que se muda de
forma vertiginosa, dependendo cada vez mais do progresso técnico e da criatividade
dos  trabalhadores,  etc.  Por  isso,  o  sistema  educacional  passa  a  ocupar  posição



privilegiada  neste  novo  modelo  de  sociedade,  já  que  os  trabalhadores  que  irão
ocupar os cargos no interior das empresas não podem seguir os velhos princípios
assentados  no  taylorismo,  mas  precisam  desenvolver  habilidades  específicas,
capacidade de decisão, etc, o que implica, no retorno da inteligência para o mundo
da produção.(GONÇALVES NETO, 1999, p. 231-248).

Nessa  mesma direção de  constatações  e  questionamentos,  é  que  a  Profª  Bernardete

Gatti,  em entrevista concedida a esta  pesquisa esclarece sobre essa mudança no papel  de

atuação da Capes. Fala sobre a necessidade de a formação envolver ensino e pesquisa, de

propostas alternativas a este modelo avaliativo da Capes, da má influência da burocracia, das

diferenças  substanciais  entre  o  modelo  de  pós-graduação  brasileiro  e  demais  países,  da

subserviência  da  ciência  brasileira,  colonização  do  conhecimento,  modelo  de  Estado

neoliberal, o papel dos intelectuais, dentre outras:

A Capes começou a formalizar demais a avaliação dos cursos de pós-graduação,
partindo pra uma quantificação, que nós temíamos que esta quantificação ficasse
assim, fosse levada a um limite até absurdo. Não chegou, mas está quase, né? Tudo é
muito numerado, você dá ponto para livros, ponto para isso, ponto para aquilo. 
Ninguém  apresenta  alternativa.  Eu  acho  que  isto  é  que  tá  faltando,  faltam
alternativas que sejam apresentadas com força. [...] É esse o momento que a gente
vive. Nós chegamos ao limite do que eu chamo de uma numerologia; [...] É o que eu
digo a burocracia estatal, ela tem um quê do autoritarismo, sim e, por mais que se
diga que seja discutido no conselho, que é levado à sociedade não é ouvido [...]
 [...] uma ideinha do século XIX, que a ciência é una, que o modelo de ciência é
único e portanto os critérios têm que ser universais. [...] Então, tudo o que você
procura, modelo único não é bom pra humanidade, não é bom para a humanidade,
porque a humanidade é diversa. Então e a Capes está nessa história de modelo único,
fica muito difícil.
Nós somos muito subservientes a modelos externos numa universidade americana.
Nós  vivemos essa  colonização  do conhecimento,  mas  é  pior  que isso,  porque a
colonização do conhecimento pode ser boa na medida em que nosso colonizador
detém um conhecimento muito importante, interessante. Mas, é o outro lado, é a
colonização  sobre  formas estruturais  de produzir  o  conhecimento,  é  mais  fundo,
então a colonização na forma de produzir o conhecimento e isso é uma camisa de
força.
[...] é o modelo de Estado que nós temos gente, nós temos que reconhecer que o
governo que se instaurou, na proposta social, ele se tornou na área da educação uma
proposta neoliberal, né? É o que nós estamos vivendo.[...] o Luiz Carlos Freitas, por
exemplo, que tem mostrado isso com muita clareza, né? quer dizer, o modelo que
está aí é o modelo de Estado Avaliador, é um modelo controlador. Nós perdemos a
ideia de diagnóstico. Nas ciências humanas, nós precisamos de interlocução.
[...] Esta questão da Capes é complicada e acho assim, que enquanto não mudar esta
burocracia que se instalou ali. (Informação verbal)

Aliada  à  perda  de  autonomia  nas  universidades  federais  e  nos  programas  de  pós-

graduação  stricto  sensu,  encontra-se  a  alienação.  A alienação  no  sentido  dado  por  Marx

corresponde à ação pela qual (ou estado no qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição ou

uma  sociedade  se  tornam  (ou  permanecem)  alheios,  estranhos,  enfim,  alienados  i)  aos

resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou ii) à natureza



na qual vivem, e/ou iii) a outros seres humanos, e – além de, e através de, (i), (ii) e (iii) –

também iv)  a  si  mesmos  (às  suas  possibilidades  humanas  constituídas  historicamente).  A

alienação concebida desta maneira (inferência a partir do dicionário marxista, 2012) é sempre

alienação de si próprio ou autoalienação, ou seja, alienação do homem (ou de seu ser próprio)

em relação  a  si  mesmo (às  suas  possibilidades  humanas),  através  dele  próprio  (pela  sua

própria  atividade).  Sendo assim, a alienação de si  mesmo não é apenas uma entre  outras

formas de alienação, mas a sua própria essência e estrutura básica. A “auto-alienação” ou

alienação  de  si  mesmo  também  contribui  com  um  apelo  em  favor  da  modificação

revolucionária do mundo, transformando-se em desalienação. A explicação de alienação nos

Manuscritos econômico-filosóficos de Marx (2006) está  expressa em especial,  a partir  do

trabalho alienado. Nesse sentido, expõe que, o trabalhador desce até ao nível de mercadoria e

de miserabilíssima mercadoria; que a penúria do trabalhador aumenta com o poder e o volume

da sua produção. Marx exemplifica um fato econômico contemporâneo, em que o trabalhador

torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta

em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria, tanto mais barata, quanto maior

número de bens que produz. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção

direta a  desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas mercadorias,

produz-se também a si  mesmo e  ao trabalhador  como uma  mercadoria,  e  justamente,  na

mesma proporção com que produz bens (MARX 2006, p. 111).

No prefácio da quinta edição do seu livro “A teoria da alienação em Marx”, Mészaros

(2006) esclarece que a alienação da humanidade, no sentido fundamental do termo, significa

perda de controle: sua corporificação numa força externa que confronta os indivíduos como

um poder hostil e potencialmente destrutivo. Para o autor, quando Marx analisou a alienação

nos seus Manuscritos de 1844, indicou os seus quatro principais aspectos: i) a alienação dos

seres humanos em relação à natureza; ii) à sua própria atividade produtiva; iii) à sua espécie,

como espécie humana; e iv)  de uns em relação aos outros. 

Segundo Mészaros (2006), a alienação caracteriza-se, portanto, pela extensão universal

da  “vendabilidade”,  a  transformação  de  tudo  em  mercadoria,  pela  conversão  dos  seres

humanos em “coisas”, para que eles possam aparecer como mercadorias no mercado, isto é, a

“reificação”  das  relações  humanas  e  pela  fragmentação  do  corpo  social  em  “indivíduos

isolados” que perseguem seus próprios objetivos limitados, particularistas, “em servidão à

necessidade egoísta”, fazendo de seu egoísmo uma virtude em seu culto da privacidade. 

Em “A questão judaica”, onde Marx ressaltou que a emancipação completa do judaísmo

é inconcebível sem a emancipação humana universal das circunstâncias da auto-alienação.



Sendo assim,  a  superação  prática  da  alienação é  inconcebível  em termos  exclusivamente

políticos, tendo em vista o fato de que a política é apenas um aspecto parcial da totalidade dos

processos sociais, por mais importante que possa ser em situações históricas específicas. Marx

fala da emancipação completa de todas as qualidades e sentidos humanos.

Kuenzer  (2002)  diz  respeito  ao  trabalho  pedagógico  fragmentado  que  responde  ao

disciplinamento  do  mundo  do  trabalho  capitalista  nas  dimensões  técnica,  política  e

comportamental. Hoje há exigências de um novo disciplinamento que implica conhecimento,

“compreendido enquanto domínio de conteúdos e de habilidades cognitivas superiores”. A

escola  é  invadida  pelos  princípios  do  toyotismo,  que  ali  se  expressa  pela  pedagogia  das

competências. 

O  avanço  tecnológico  foi  utilizado  para  alterar  o  padrão  produtivo,  introduzindo  a

acumulação flexível  a  qual  substitui  o  taylorismo-fordismo pelo  toyotismo,  com o que  se

deslocaram os  mecanismos  de  controle  para  o  interior  das  próprias  empresas.  Assim,  de

premissa objetiva para a libertação geral da humanidade do jugo das necessidades materiais, o

avanço  tecnológico  converte-se,  sob  as  relações  sociais  de  produção  capitalista,  em

instrumento de maximização da exploração da força de trabalho.

A educação, capaz de propiciar o máximo de desenvolvimento das potencialidades dos

indivíduos  e  conduzi-los  ao  desabrochar  pleno  das  faculdades  espirituais,  é  colocada,

inversamente,  sob  a  determinação  direta  das  condições  de  funcionamento  do  mercado

capitalista, numa “concepção produtivista de educação” que domina o panorama educativo da

segunda metade do século XX. 

Kuenzer afirma que essa visão de educação objetivada na “teoria do capital humano”

configurou-se a partir das pesquisas de Schultz: considera o fator relativo à qualificação dos

recursos humanos, isto é, a educação, para verificar sua eventual incidência no desempenho

da economia. Ao investigar a relação entre níveis de renda e graus de escolaridade, constatou

que os níveis de renda aumentavam em proporção aritmética para os indivíduos que possuíam

escolaridade média em relação aos que só possuíam escolaridade primária e aumentavam em

proporção geométrica para os que possuíam escolaridade superior. Esta relação seria a prova

empírica do valor econômico da educação.

José Oliveira Arapiraca (1979) em sua pesquisa intitulada “A USAID e a Educação

Brasileira, um estudo a partir de uma abordagem crítica do capital humano” já nos alertava de

que a  educação,  na  teoria  do  capital  humano,  não  é  tomada no sentido  da  promoção do

desenvolvimento integral do cidadão e, como tal, um bem de natureza ético-social, mas do

ponto de vista do indivíduo e da análise econômica, como investimento capaz de produzir



renda futura ou capital, posto que trata de grandezas definidas estatisticamente da perspectiva

da instrução e do treinamento ou propriamente do sentido estrito de educação individual. O

seu objetivo maior é a alienação política do cidadão, na medida em que ela explora a pretensa

possibilidade de estoque de capital que a educação possa proporcionar ao individuo isolado. 

Arapiraca elucida que a visão produtivista da educação ocorreu no primeiro período,

entre os anos de 1950 e 1970 e se pautou em organizar a educação de acordo com os ditames

do  taylorismo-fordismo através  da  chamada  "pedagogia  tecnicista".  Esta  procurou  se

implantar no Brasil através da lei n. 5.692 de 1971, quando se buscou transportar para as

escolas os mecanismos de objetivação do trabalho vigentes nas fábricas. No segundo período,

a partir do final dos anos de 1980, entram em cena as reformas educativas ditas neoliberais

que  se  encontram em andamento.  Sob  a  inspiração  do  toyotismo,  busca-se  flexibilizar  e

diversificar  a organização das escolas e o trabalho pedagógico,  assim como as formas de

investimento.  Em  ambos  os  períodos,  prevalece  a  busca  pela  produtividade  guiada  pelo

princípio de racionalidade, que se traduz no empenho em se atingir o máximo de resultados

com o mínimo de dispêndio. Assim, as novas competências para a vida social e produtiva no

capitalismo atual exigem novo tipo de disciplinamento.

5.2  DA  EDUCAÇÃO  PRODUTIVISTA  A  UMA  EDUCAÇÃO  EMANCIPATÓRIA:  O

DIÁLOGO COM ALGUNS SUJEITOS DESSA HISTÓRIA

Ao analisar o Americanismo e o Fordismo, Gramsci (1978) demonstra sua eficiência

tocante ao processo de valorização do capital através dos processos pedagógicos. Isto ocorre

porque a partir das relações de produção e das novas formas de organização do trabalho são

concebidos e veiculados novos modos de vida,  comportamentos,  atitudes e valores;  novos

mecanismos  de  coerção  exigindo  uma  outra  concepção  de  mundo  capaz  de  fornecer  ao

trabalhador uma justificativa para a sua crescente alienação e, ao mesmo tempo, suprisse as

necessidades do capital com um homem cujos comportamentos e atitudes respondessem às

suas demandas de valorização. “É neste sentido que a hegemonia, além de expressar uma

reforma  econômica,  assume as  feições  de  uma reforma intelectual  e  moral”  (KUENZER

2002, p. 52). 

O  trabalho  pedagógico  pautado  na  pedagogia  produtivista  é  caracterizado  pela  sua

fragmentação e responde às demandas de disciplinamento do mundo do trabalho capitalista

organizado  e  gerido  segundo  os  princípios  do  taylorismo/fordismo,  em  três  dimensões:

técnica, política e comportamental. Em Taylor e Fayol, o papel conferido à disciplina copiada



dos  modelos  das  estruturas  militares  é  um  elemento  básico  na  teoria  clássica  da

administração. Este disciplinamento, como já se afirmou anteriormente, configura-se como

uma transformação intelectual,  cultural,  política e  ética,  uma vez  que tem por  objetivo o

desenvolvimento de uma concepção de mundo tão consensual quanto possível, tendo em vista

as  necessidades  de  valorização  do  capital.  Embora  este  trabalho  apresente  espaços  de

contradição  a  partir  dos  quais  vem se  desenvolvendo  ao  longo  da  história,  a  pedagogia

emancipatória.

A constatação da existência destes valores e princípios na política de pós-graduação

brasileira  são encontradas  nas reflexões tecidas por Miguel Angel  Garcia  Bordas e Maria

Cecília de Paula Silva28: 

Miguel:  –  [...]  resgatar  os  ideais,  os  ideais  dos,  como  diria,  dos  genuínos
construtores da pós-graduação da área de educação, do sonho da área de educação
com os valores e princípios que teriam que ter sido, então isso tudo, minha cara, está
colocado lá. [...] qual a evolução deste modelo no sentido emancipador, libertador, e
em outro momento?
Da práxis educacional que nós, Cecília mais eu, estávamos querendo pregar, em que
medida  isso:  preservar,  respeitar  a  práxis  educacional,  que  é  emancipadora,
autônoma, que sai da opressão de modelos opressores, né? [...] O legado de Paulo
Freire,  passado  e  atualidades.  Ele  está  com a  ideia  do  texto  fundamentado  em
“Pedagogia do oprimido.” Nós estamos sendo oprimidos...
Olha aí o bicho! Seu Osmar Fávero falando de Florestan Fernandes. Quando você
vai ver um porreta da avaliação falando em Paulo Freire e Florestan Fernandes? [...]
resgatar  os  princípios,  os  valores  de  uma  educação  emancipatória,  porque  esse
sistema é um sistema classificatório e eles criticam nos documentos...
Cecília: – Ou seja, que só reproduz, não emancipa.
Miguel: – É uma relação classificatória...
Cecília: – E chama “qualis”, se chama qualis ser quantis, não tem nada de qualis.
Cecília: – Só pro quantum...
Miguel: – Aí o pessoal disse quê, quantum? Peraí, eu tenho dez alunos, vou fazer
cinquenta produções por ano, porque os dez alunos mandam pros outros lugares, os
outros lugares colocarem outro nome... Quer cinquenta? Cinquenta.
É uma ética perversa... De promoção de uma práxis... De uma práxis, de uma anti-
praxis emancipatória.
Cecília: – [...] hoje a gente tá numa lógica que a hegemonia.
Miguel:  Senhores  avaliadores,  vocês  não  se  sentem constrangidos,  vocês não  se
sentem constrangidos por estarmos em dois mil e onze, ter passado uma década,
quase duas décadas, e estarmos na mesma mesmice, porra? Vocês não se sentem
constrangidos de não ter conseguido aumentar os indicadores de avaliação de uma
forma qualitativa? Vocês não tem vergonha na cara? [...] depois de dez ou quinze
anos o pessoal não tem vergonha na cara e continua na mesma perversidade. O que
pega não é apenas isso. O que pega é tanto tempo o pessoal deixa passar nas mãos,
entrando  mandato,  saindo  mandato  e  tendo  coragem  de  andar  com  a  cabeça
levantada como se fossem os reis da avaliação, e a gente aguentando.

28 Participação  na  Qualificação  de  Tese,  2012  dos/as  professores  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  –
PPGE/UFBA Miguel Bordas e Maria Cecília de Paula. 



Miguel: – Isso é um modelo do Banco Mundial e do FMI. É um modelo que Zé
Arapiraca nos trabalhos dele falava da USAID e a educação. A imposição da USAID
e educação. Você tem que ler os trabalhos dele José Arapiraca, o marido de Meire
Arapiraca.
Miguel: – Da opressão... Corpos oprimidos... Corpos esmagados, corpos cerceados...
Cecília: – Docilização dos corpos...
Cecília: – Corpo docente, corpo doente.
Miguel: – As tensões e as contradições;
Cecília:  –  Não  é  uma  política  pra  o  desenvolvimento,  na  verdade  é  pra  uma
manutenção de uma ordem que tá estabelecida.
Cecília:  –  A hierarquia,  a  manutenção  da  ordem,  o  poder  de  uma  determinada
ideologia...
Miguel: – Nós precisamos à frente da pós-graduação pessoas capazes de lutar as
nossas  lutas.  Não  seria  capaz  de  colocar  alguém  que  não  tivesse  consciência
histórica, entende? Dessas tensões que não vai conseguir nunca nada.
Miguel:  –  É muito mais  do que militar.  Não é apenas  militar  de  farda.  O mais
perigoso é o hegemônico sem farda... Os de farda ainda tu vê qual é a cor e a farda...
Tem  os  serviços  que  saem do  comando  da  pró-reitoria,  desses  lugares  que  são
militares sem farda. Que são bonecos, que são bonecos. E que são bonecos robôs, é
a robotização, a mecanização... O pior é que estão travestidos, estão travestidos de
gente, não estão mais vestidos de milicos. Tão à paisana, isso é o pior. Se ainda
fossem  fardados,  você  distinguia  mais  facilmente,  mas  estão  travestidos  de  um

discurso democrático [...] (Informação verbal).

Para dar continuidade à discussão do corpo, David Le Breton (2010) em sua obra “A

sociologia do corpo” cita Michel Foucault e constata que as sociedades ocidentais inscrevem

seus  membros  nas  malhas  apertadas  do  feixe  de  relações  que  controla  os  movimentos.

Funcionam como "sociedades disciplinares". 

Freire em sua obra “Pedagogia do oprimido” questiona esta “sociedade disciplinar” e

demonstra a possibilidade da transformação: 

Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado
terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da
opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação?
Libertação  a  que  não  chegarão  pelo  acaso,  mas  pela  práxis  de  sua  busca:  pelo
conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela; pela ausência da
“burocracia” dominadora e pelo ganho da dimensão humanista da luta, da cultura do
diálogo em detrimento da “cultura do silêncio.

Algo parece ser indiscutível para Freire e se pretendemos a libertação dos homens e das

mulheres, não podemos permitir que se mantenham na alienação. Por isto é que devemos lutar

por uma educação emancipadora, em que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu

processo, superando o intelectualismo alienante e poder que se burocratiza e violentamente os

reprime. Ou seja, a práxis, que implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para

transformá-lo. Práxis aqui considerada no sentido atribuído por Marx (c.f. Tom Bottomore,

1997), como atividade criadora, criativa e autocriativa, em que os seres humanos transformam



a si mesmos e o mundo humano e histórico.

 Pires, Brito, Silva e Paiva (2012) no artigo intitulado “A função dos intelectuais

diante  das  novas  exigências  da  realidade:  atualidade  de  Gramsci”  reiteram  acerca  da

importância da função dos/as intelectuais dentro de uma visão crítica da sociedade para a

transformação  e  superação  dos  problemas  da  realidade  atual  e  histórica.  Apoiando

principalmente  nos  estudos  de  Gramsci  sobre  intelectuais  e  sua  função  social,

reconhecendo a sua atualidade e necessária atualização e contextualização para a formação

de  um  pensamento  crítico,  e,  de  certa  forma,  determinante  nos  processos  culturais,

educacionais e societários. 

A atualidade  sociocultural,  política  e  educacional  nos  impregnam de  uma  aparente

impossibilidade  de  mudanças  e  um “conformismo” forçado  e  forjado no cotidiano  social

ampliado pela situação política atual de retirada dos intelectuais da esquerda, cooptados pelo

projeto  político  neoliberal,  o  que  exige  uma  nova  postura  dos  intelectuais  da  esquerda

brasileira,  no sentido de aguçar o pensamento crítico de forma a dar maior visibilidade e

organização às possibilidades de transformação social. 

Mas,  o  que  seria  o  intelectual  para  Gramsci?  O  que  definiria  o intelectual? Se

considerarmos  o  senso  comum,  um  intelectual é  comumente  definido  como um  ser

intelectual, uma pessoa que possui ou deveria possuir poderes superiores do intelecto. Já

para  Gramsci  o  intelectual  seria  definido  de  forma  significamente  diferente  desta

compreensão.  Para  ele,  o  intelectual  não  é  aquele  que  possui poderes  superiores do

intelecto, mas aqueles que, na sociedade, tem como função social a responsabilidade de

produzir conhecimento e/ou inspirar, sugerir, introduzir conhecimento.

Com esta compreensão, a função dos intelectuais é, acima de tudo, a de produzir e/ou

organizar um conjunto e indicações gerais, normas, instruções, consoante as quais deve-se

proceder.  Isto significa que os intelectuais possuem a tarefa  da organização, ou seja,  a

função  educativa,  intelectual. Sublinha  que não  é o  fato  de  pensar  que  sugere  que  as

pessoas tenham a função de intelectual, na medida em que considera que todos os seres

humanos são intelectuais, na medida em que pensam; não há atividade humana se não

houver a atividade intelectual, do pensar e refletir para agir.

O ponto crucial de sua definição, no entanto, é que, enquanto todos os homens são

intelectuais na medida em que eles pensam, refletem, organizam as ideias para agir, nem

todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais. Outra questão importante a

destacar é a ampliação que Gramsci promove à definição padrão do intelectual, incluindo

nesta definição os educadores, na medida em que ele considera que os intelectuais possuem



a responsabilidade de transmitir o conhecimento aos outros, garantindo, de alguma forma,

a reprodução de uma determinada concepção de mundo. Inclui também nesta categoria de

intelectual os que executam tarefas de organização social. 

Dessa forma, o trabalho organizativo passa a ser compreendido como parte integrante

do processo de  produção de conhecimento para que se possa agir no mundo como sujeito, e

não como uma ação domesticada. 

De acordo com Semeraro (2006) a designação de intelectuais "orgânicos" é distinta

dos intelectuais tradicionais. Estes, para Gramsci, eram basicamente os intelectuais ainda

presos  a  uma  formação  socioeconômica  superada.  Eram os  intelectuais  estagnados  no

mundo agrário do Sul da Itália. Eram o "clero", "os funcionários", "a casa militar", "os

acadêmicos" voltados a manter os camponeses atrelados a um  status quo  que não fazia

mais sentido. Distantes das dinâmicas socioeconômicas em fermentação do Norte da Itália,

onde os "[...] intelectuais de tipo urbano cresciam junto com a indústria e estavam ligados

às suas vicissitudes." 

Os  intelectuais  tradicionais  ficavam empalhados dentro  de  um mundo antiquado,

permaneciam fechados em abstratos exercícios cerebrais, eruditos e enciclopédicos, alheios

às questões centrais da própria história. Fora do próprio tempo, os intelectuais tradicionais

consideravam-se independentes, acima das classes e das vicissitudes do mundo, cultivavam

uma  aura  de  superioridade  com  seu  saber  livresco.  A  sua  "neutralidade"  e  o  seu

distanciamento, na verdade, os tornavam incapazes de compreender o conjunto do sistema

da produção e das lutas hegemônicas, onde fervia o jogo decisivo do poder econômico e

político. 

Com  isso,  acabavam  sendo  excluídos  não  apenas  dos  avanços  da  ciência,  mas

também das transformações em curso na própria vida real. "Orgânicos", ao contrário, são

os intelectuais que fazem parte de um organismo vivo e em expansão. Por isso, estão ao

mesmo tempo conectados ao mundo do trabalho, às organizações políticas e culturais mais

avançadas que o seu grupo social desenvolve para dirigir a sociedade. Ao fazer parte ativa

dessa trama, os intelectuais "orgânicos" se interligam a um projeto global de sociedade e a

um tipo de Estado capaz de operar a "conformação das massas no nível de produção"

exigido pela classe no poder. 

Portanto, são orgânicos os intelectuais que, além de especialistas na sua profissão,

que os vincula profundamente ao modo de produção do seu tempo, elaboram determinada

concepção ético-política que os habilita a exercer função cultural, educativa, organizativa,

assegurando  a  hegemonia  social  e  o  domínio  estatal  da  classe  que  representam.



Conscientes de seus vínculos de classe manifestam sua atividade intelectual de diversas

formas: no trabalho, como técnicos e especialistas dos conhecimentos mais avançados, no

interior da sociedade civil, para construir o consenso em torno do projeto da classe que

defendem;  na  sociedade  política,  para  garantir  as  funções  jurídico-administrativas  e  a

manutenção do poder do seu grupo social. 

Gramsci  nos  deixou  um  grande  legado,  principalmente  no  que  concerne  ao

pensamento e ao conceito de hegemonia e cultura, ambas sendo pensadas na perspectiva

da elaboração e da construção  da cultura das classes subalternas. Podemos identificar, no

texto  a  seguir,  elementos  que  nos  permitem  visualizar,  em  Gramsci,  o  conceito  de

hegemonia. Assim sendo, vejamos:

[...]  esta é a fase mais francamente política que assinala a nítida passagem da
pura  estrutura  para  a  superestrutura  complexa,  é  a  fase  na  qual  a  ideologia
germinada precendentemente entra em contato e em contraste com outras, até
que  apenas  uma  delas,  ou,  pelo  menos,  uma  combinação  delas,  tenda  a
prevalecer, impor-se, a difundir-se, determinando mais que a unidade econômica
e política, a unidade moral e intelectual, sobre um plano não corporativo, mas
universal,  de  hegemonia  de  um  grupo  social  fundamental  sobre  os  grupos
subordinados (PRETTE apud GRAMSCI, 1991).

Hegemonia e cultura serão compreendidos aqui, de um lado, dentro de um sistema de

força e, de outro, estratégia para influenciar a esfera da cultura e o locus dos processos que

nesta acontece.  Desse modo, percebemos a importância desse intelectual defendido por

Gramsci estar envolvido nas lutas operárias, desempenhar ao mesmo tempo o papel de

cientista, crítico e revolucionário. Em outras palavras, o intelectual imbricado na filosofia

da  práxis.  E, com ela,  novos intelectuais politicamente compromissados com o próprio

grupo social para juntos fazer e escrever a história e, sendo, capazes de refletir sobre a

articulação  da  produção  material  à  sua  distribuição;  de  conhecer  o  funcionamento  da

sociedade, descobrir os mecanismos de dominação encobertos pela ideologia dominante e

os enfrentamentos das classes na disputa pelo poder. 

Consideramos necessária a interligação do mundo do trabalho com o universo da

ciência, com as humanidades e a visão política de conjunto, bases estas para a formação do

que Gramsci defende em seu novo princípio educativo, sendo, portanto, a base formativa

do intelectual orgânico: à sua profunda vinculação à cultura, à história e à política das

classes subalternas que se organizam para construir  uma nova civilização, preocupados

com a centralização do poder e com a coerção direta ou indireta sobre as culturas.

Neste sentido, não podemos nos furtar ao fato de que a ação dos intelectuais interfere



diretamente na formação dos sujeitos, pois a escola absorve como a própria sociedade, os

pensamentos dos mesmos, portanto, retransmitindo os pensamentos produzidos por estes

intelectuais.  Assim  sendo  é  fundamental  que  a  ação  destes  intelectuais  tenha  um

direcionamento revolucionário, no sentido de, discutindo a situação vigente, se posicionar

criticamente, na direção da contra-hegemonia, ou da hegemonia do proletariado.

A escola  tem,  em ultima  análise,  a  função  social  de  instruir  os  sujeitos,  e  esta

instrução deveria ser sempre, numa perspectiva de superação das condições e avanço para

a diminuição ou até a extinção de teorias deturpadas sobre a educação. Gramsci propõe que

isto aconteça dentro de algo que ele intitula de escola “desinteressada”. Quando este autor

fala em escola “desinteressada”, está querendo nos colocar não só um termo particular, mas

uma proposta coesa e complexa de educação, baseada na necessidade da sociedade, e não

no que somos direcionados a acreditar enquanto necessário para a nossa vida. 

O  termo  “desinteressada”,  a  princípio,  sugere  e  nos  indica  o  contrário  do  que

exatamente ele quer nos dizer.  Neste sentido “desinteressada” pode ser traduzido como

algo que transcende os interesses capitalistas de educação. Ou seja,  que entende que a

escola  deve  ter  a  função  principal  de  formar  o  sujeito  numa  perspectiva  socialista,

interessada na construção de um sujeito emancipado e crítico, voltado para a construção de

um sujeito que tenha na sua base intelectual e objetiva da vida social as “armas” para a

construção do ser completo. Em suma, esta concepção de educação tem como princípio a

formação do sujeito coletivo, solidário, mais humano, o que foge totalmente à concepção

capitalista de escola.  

Defendemos  que  os  intelectuais  não  podem  se  esconder  atrás  da  neutralidade

científica  e  ficar  alheios  às  contradições  contemporâneas.  Tendo  a  necessidade  de

abandonar o silêncio diante dos fatos e a se definir nos conflitos da história e a tomar

partido,  pois  urge construirmos um projeto alternativo,  originado pelo  proletariado e  a

conquista da sua hegemonia, com o apoio dos intelectuais orgânicos às classes populares, à

luta pela democratização do poder, pela expansão dos direitos, pela eliminação da violência

em todas  as  suas  esferas:  simbólica,  física,  psíquica  e  verbal.  Agindo  assim,  poderão

contribuir para desvendá-lo das contradições na sociedade e colocar em xeque a concepção

de dominação, de autoritarismo e de burocratismo existentes em nossa sociedade e quem as

mantém.

O intelectual defendido nos escritos de Gramsci  é "orgânico",  preocupado com a

sociedade  inteira  e  não  apenas  uma  parte.  É  democrático  por  estar  comprometido  e

determinado a superar  a  relação de poder-dominação e,  por  fim,  popular  por  buscar  a



articulação com a cultura dominante e a dos dominados. Não importando o lugar em que

ele desempenhe a sua função: se no partido,  no Estado,  no sindicato,  nos movimentos

populares, nas organizações sociais e culturais ou na academia, o que é importante é a sua

vinculação de classe, a relação democrática que o intelectual estabelece e o horizonte ético-

político  que descortina,  isto  é,  a  capacidade  de defender  um projeto de sociedade que

reconheça e contemple os dominados como sujeitos políticos. E, ao ocupar posições de

resistência, não traiam a cumplicidade com os movimentos populares, continue exercendo

o papel crítico e revolucionário e não de "funcionários" de partido e de gerentes técnico-

administrativos  dos  aparelhos  do  poder  governamental,  verdadeiros  especialistas  em

estratégias eleitorais, em profissionais da imagem, em artimanhas jurídicas, em hibridismo

ideológico e tráfico de influência. 

Não podemos deixar de defender aqui o pensamento livre,  a produção do sujeito

como produção intelectual, desmistificação do filósofo, aquele ser humano descolado da

condição  humana,  e  a  escola  pode  ser,  talvez,  a  maior  mola  de  propulsão  para  o

pensamento acontecer de forma arranjada e crítica, de resistência. 

Para  tanto,  o  conceito  de  intelectuais  orgânicos  de  Gramsci  nos  ajuda  a  fazer

enunciados  em  prol  da  mobilização  social  para  o  engajamento  político  das  camadas

subalternas, na luta por emancipação. Para ele, o intelectual, mediador entre a sociedade

política (Estado) e os movimentos sociais (sociedade civil), tem um papel importantíssimo

na organização dos  atores  sociais,  no  processo  de  articulação de  estratégias  para  criar

hegemonia da classe trabalhadora. 

O  intelectual  orgânico,  então,  é  para  Gramsci  aquele  que  consegue  pensar  a

complexidade da realidade social e política, em suas diversas dimensões; coloca, assim,

seu conhecimento em favor dos movimentos sociais. Ele é fundamental no processo de

construção da consciência dos indivíduos num determinado momento histórico. 

Nessa direção, podemos afirmar que para Gramsci, o ato intelectual é, então, um ato

político,  pois consiste numa inserção ao contexto social,  na decifração das relações de

poder e nos processos de dominação. Os sujeitos que se ocupam em pensar a realidade

social, servindo de mediadores entre a sociedade civil (movimentos sociais) e a sociedade

política (Estado) são chamados de intelectuais orgânicos. 

Os intelectuais possuem uma função orgânica bastante importante no processo da

reprodução social, na medida em que ocupam espaços sociais de decisão prática e teóricas.

Mas, para Gramsci a principal função destes se encontra na formação de uma nova moral e

uma nova cultura, que podem ser entendidas também como uma contra-hegemonia, já que



o objetivo final das lutas organizativas seria, no seu momento histórico, o socialismo.

Para Gramsci (1982), o processo hegemônico vincula o ato pedagógico ao político.

Ambos isolados não concretizam, de forma plena, o estado hegemônico. A educação das

massas, para a elevação de sua cultura, é um ato preliminar que serve de suporte à tomada

do poder. Gramsci diferencia a guerra de posição da guerra de movimento; a primeira se dá

de modo processual, compatível com o tempo político-pedagógico, a segunda ocorre pela

tomada de assalto ao poder. 

A formação política é um constante desafio para quem se propõe ser educador, seja

esse desafio formal ou popular. O político é colocado como elemento de formação que

caracteriza  o  sujeito  como  agente  da  sua  história.  Gramsci  deixa  as  seguintes  tarefas

revolucionárias aos intelectuais orgânicos na concretização de uma nova hegemonia: 

a) Não se cansar jamais de repetir os mesmos argumentos e variar literariamente a

sua forma.  A repetição é  o meio mais  didático e eficaz para agir  sobre a  mentalidade

popular.

b)  Trabalhar  incessantemente  para  elevar  intelectualmente  as  camadas  populares,

cada vez mais vastas, para dar personalidade ao amorfo e ao elemento de massa, o que

significa  trabalhar  na  criação  de  elites  de  intelectuais  de  um  novo  tipo  que  surjam

diretamente da massa e que permaneçam em contato com ela para tornarem-se os seus

sustentáculos. Esta segunda necessidade, quando satisfeita, é o que realmente modifica o

panorama ideológico de uma época.

c) Refletir acerca da função dos intelectuais para manter ou para modificar a lógica

do capital e a sua funcionalidade; conservar ou alterar o modo de produção da vida e as

perspectivas de ação política e social, bem como sinalizar para a necessidade de formarmos

intelectuais que oportunizem a alteração das condições de vida, de ação e de organização

da sociedade como um todo e dos trabalhadores, em particular. 

Nesta ação, articulação a atividade política e intelectual, teórica e prática, pedagógica

e militante dos intelectuais deve ser revista e considerada numa perspectiva de alteração da

lógica imposta pelo capitalismo. Urge que este “novo intelectual” auxilie na articulação da

lógica revolucionária, em contraposição a intelectualidade cooptada pela lógica do capital,

que  funcionam “em favor”  da  classe  dominante  no  sentido  de  manutenção  da  ordem,

especializando-se cada vez mais nas funções de administração, gestão e controle social.

Mesmo tendo  tratado  a  temática  dos  intelectuais  orgânicos  a  partir  de  um olhar

rápido  sobre  a  situação  atual,  pretendemos  chamar  a  atenção  para  a  urgência  de  uma

reflexão nova e rigorosa sobre que o papel dos intelectuais, e a importância dos lugares que



estão diretamente responsáveis por tal função: a Escola e a Universidade. Marx já afirmara

que as ideias só adquirem força material quando penetram nas massas.

A educação, portanto, está diante do desafio de criar condições para formar sujeitos

críticos, em condições de superação dos processos ideológicos que oprimem e impedem a

emancipação dos mesmos. O que nos leva a defender uma redefinição do que seja um

intelectual. Por isso é que devemos ficar atentos, principalmente, ao papel dos professores

e educadores, em suas posturas, em seus discursos, em suas práticas, pois a escola é a porta

de  entrada,  é  onde  se  internaliza  com  mais  facilidade,  é  onde  a  força  da  ideologia

capitalista entra, porque esta escola é capitalista, serve a esta lógica, com isso não poderia

ser de outra forma. O professor, o educador devem ser políticos antes de tudo e, assim,

poder atuar revolucionariamente na formação dos educandos direcionando o pensamento

para a alta esfera do pensamento intelectual e político. 

Os pressupostos defendidos por Gramsci alertam-nos para a função dos intelectuais

e,  em especial,  para as necessárias ações de produção do conhecimento,  organizativa e

educativa.  De outra  forma,  chamam-nos a  atenção para  a  necessidade  da  formação de

intelectuais orgânicos da esquerda, contrários à lógica do capital, hegemônica na sociedade

atual. Neste sentido, a sociedade capitalista ao tempo em que cria um conjunto variado de

intelectuais  orgânicos  para  manter  a  sua  hegemonia,  arrisca-se  a  inibir  a  formação  de

intelectuais orgânicos para as classes subalternas para manter o reformismo e postergar a

“revolução cultural”, a elevação cultural da classe trabalhadora em nossa sociedade.

A importância dos intelectuais na sociedade é de fundamental interesse da própria

sociedade,  porém que  estes  se  posicionem criticamente  frente  à  realidade.  É  isso  que

propõe  Gramsci.  A transformação  da  sociedade  é  possível,  mas  para  isso  é  deveras

importante que o pensamento seja revolucionário, que o pensamento seja o de superação da

lógica do capital.

Todavia, como o próprio Gramsci diz, a compreensão do papel dos intelectuais em

nossa sociedade é de muita relevância, porque muitos não estão preocupados em lutar junto

à  classe  trabalhadora  em  prol  de  condições  de  dignas  de  sobrevivência.  Agem  como

intelectuais orgânicos a favor de suas classes, ligadas ao capital, à manutenção da lógica de

exploração, de opressão, de docilização dos corpos e não na ruptura desta lógica para a

emancipação destes sujeitos. É o que podemos constatar nas palavras do atual Pró-reitor de

Pós-graduação da UFBA, Profº Robert Evan Verhine, que além de satirizar a expressão



emancipação, parece fazer um tributo ao modelo de avaliação Capes e apresenta a mesma

linguagem dos intelectuais que nela operam e a instucionalizam:

É um prazer falar sobre a Capes, porque durante muito tempo eu venho participando
nas avaliações da Capes, começando na década 90. Eu era representante na área de
educação, entre 2005 e o final de 2007 e eu sou especialista na área de avaliação
educacional, então, avaliação da CAPES é um alvo de pesquisa minha. [...] Eu vejo
a questão da produção “desumana” de forma contrária. A gente tem que produzir.
[...] São piores a área de educação, porque educação não é uma área tão consolidada
como área científica... Isso existe em toda parte do mundo, Itália, educação é menos
consolidada como área científica do que biologia,  química, física etc., e isto tem
toda uma questão histórica porque a educação foi construída a partir da prática de
educação, nós transformamos em prática. [...] Esse tipo de ênfase da desumanidade
da ciência, meus colegas concordam com você, eles não concordam comigo, porque
eu acho que a produção cientifica é uma coisa importante e tem que ter gente que
quer aceitar este desafio desumano para produzir cientificamente, mas isso é minha
postura. [...] eu não sei o que você quer dizer, emancipação. E, por que vocês usam
essa palavra emancipação? Esta palavra, emancipação, quando você começa a usar
esta palavra, você parece que é da área de educação... A área de educação é cheia
dessas palavras, que são cheias de entonações etc... Porque emancipação significa
muitas outras coisas também. Eu não sei se você fica emancipado a partir de pós-
graduação, eu não sei se isso é uma forma de emancipação. Você fica com mais
autonomia cientifica, como pesquisador... Eu não sei se você fica emancipado. Você
não vai ter liberdade total sendo alguém que faz pós-graduação. Então, emancipação
depende: emancipação de quê? Você não vai ser emancipado dos impostos, você não
vai ser emancipado de leis, e você nunca vai ser emancipado do conhecimento, você
vai ficar preso ao conhecimento, você não vai ficar emancipado do conhecimento.
Você vai ficar preso. Preso no sentido que o conhecimento vai lhe permear, dominar
você. Mas se você tá falando sobre a melhoria... É muito bom... Eu acredito muito
nesta pluralidade... (Informação verbal) 

Com palavras bem semelhantes ao do entrevistado acima, encontramos reflexões nesta

direção no artigo  do  atual  presidente  da Capes,  Jorge  Almeida  Guimarães  “Desempenho,

Perspectivas, Desafios e riscos”:

O extraordinário desempenho da ciência brasileira nessas quatro décadas é produto
reconhecido  e  reverenciado  mundialmente  e  resulta  de  enfrentamento  efetivo  e
eficiente,  ainda que parcial,  dos desafios que se apresentaram à universidade no
contexto acima mencionado. Nesse curto período o Brasil foi introduzido no seleto
grupo dos 20 países, que mais contribuem para a geração de novos conhecimentos
científicos. (GUIMARÃES, 2001)

Contrariando os valores e princípios colocados pelos intelectuais da Capes, da defesa

que fazem da manutenção desta lógica do poder, centrada no individualismo, na dinâmica

mercadológica, hegemônica e opressora, buscamos nos pautar em outros valores e princípios,

pautados na dialética e na práxis educacional, numa educação em que a emancipação e a

contra-hegemonia (resistência) possam existir através das análises e reflexões em Gramsci,

Marx e Freire. 

A abordagem  dialética  explica  as  contradições  do  pensamento  e  as  crises  da  vida



socioeconômica em termos das relações essenciais, contraditórias e particulares que as geram.

Por isso, a dialética em Marx é histórica, porque tem raízes nas – e é (condicionalmente) um

agente das – mudanças nas relações e circunstâncias que descreve. Os instrumentos analíticos

que podem ser usados para obter uma compreensão dos processos naturais e sociais foram

assim reduzidos a leis dialéticas. Em particular, a dialética da natureza apresenta três teoremas

universais:  tese  –  antítese  –  síntese,  ou  “negação  da  negação”  como  a  lei  de  todo

desenvolvimento; a transformação da quantidade em qualidade como explicação da maneira

pela  qual a mudança evolucionária se torna mudança revolucionária; a interpenetração dos

contrários como relação dialética fundamental (BOTTOMORE, 2012).

Já a práxis educacional refere-se a ação, a atividade, no sentido que lhe atribui Marx, à

atividade  livre,  universal,  criativa  e  auto  criativa,  por  meio  da  qual  o  homem cria  (faz,

produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo. A palavra

práxis é de origem grega e, de acordo com o Lobkowicz, citado por Bottomore, “refere-se a

quase  todos  os  tipos  de  atividades  que  o  homem livre  tem possibilidade  de  realizar,  em

especial, a todos os tipos de empreendimentos e de atividades políticas.” A forma não alienada

de atividade humana, também chamada de práxis, considerada como a forma especificamente

humana do ser do homem, como atividade livre e criadora e autocriadora.  O conceito de

práxis desempenhou um papel primordial  entre os pensadores como Kosik e Lefbvre, para os

quais  a  relação  entre  teoria  e  práxis  foi  sempre  de  interesse  central.  Uma  vez  que,  ao

considerarem a práxis como atividade criativa livre, alguns pensadores avançaram definindo-a

como revolução, isto é, a ideia da práxis como forma de ação política. Para Marx, a revolução

é concebida como uma transformação radical tanto do homem quanto da sociedade, pois o

objetivo  da  revolução  é  abolir  a  alienação  e  instaurar  uma  pessoa  e  uma  sociedade

verdadeiramente humanas (BOTTOMORE, 2012).

Dando  sequência  às  críticas,  reflexões  e  sugestões  para  a  melhoria  desta  política

desenvolvida  na  pós-graduação  stricto  sensu, apresentamos:  FRIGOTTO,  Gaudêncio29;

SIANO, Lucia Maria França30. Diretrizes de Consolidação da Pós-Graduação em Educação.

(CAPES, 1978) 

O acompanhamento da evolução da pós-graduação nos últimos 4 anos, pela CAPES,
indica a necessidade de se redimensionar as diretrizes e políticas de ação para a pós-
graduação em Educação. (p. 03) 
avaliação deverá ser cada vez mais uma tarefa assumida pela comunidade científica
da área, pelos agentes e gestores dos próprios programas em organismos próprios
(como colegiados de cursos e  ANPED) e órgãos de coordenação e apoio à pós-
graduação (CAPES, DAU, CNPq, FINEP). (p. 08)

29 Consultor CAPES – Área de Educação.
30 Coordenadora do projeto educação em 1978.



Paralelamente,  caberia  à  CAPES um trabalho de  assessoria  técnica junto a cada
programa para promover neles um processo de auto-  avaliação contínua.

Outras  propostas  também  são  apresentadas  na  discussão  das  políticas  que  devem

conduzir e moldar a pós-graduação no Brasil por Maria de Brandão (1978) “Repensando a

Pós-Graduação”:

[...]  que  a  pós-graduação  constitua  uma  oportunidade  de  acentuar  propensões  e
motivações individuais ou grupais, compensando a forte tendência homogeneizadora
e autoritária do ensino nos demais níveis. Isto não quer dizer que se estimule uma
espécie de individualismo, mas que se incentive o debate e a liberdade d expressão,
a crítica, a auto-avaliação e as experiências renovadoras.
 

Propostas como estas podem contribuir para a construção de uma outra cultura na pós-

graduação no Brasil, respaldada em valores e princípios educacionais para além do capital e

imbuída de uma perspectiva emancipatória. 

A seguir daremos continuidade a estas análises nas considerações finais, abordando a

trajetória  da  Capes  e a  cultura  da  construção  da  pós-graduação  no  Brasil,  através  de

testemunhos de pessoas, que concordam e discordam da estrutura de poder desenvolvida e

estabelecida na cultura acadêmica.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, 
mas o que importa é transformá-lo. (c.f. a tese XI – Ad Feuerbach). 

A pesquisa referente às políticas educacionais na pós-graduação stricto sensu permitiu

discutir  as  principais  mudanças  sofridas  nestas,  em seu percurso histórico,  a  exemplo  do

sistema de avaliação desenvolvido pela Capes,  sendo  possível confirmar a tese de que os

direcionamentos da agência de política de avaliação e financiamento Capes, não estão sendo

defendidos e definidos em princípios pautados numa formação emancipatória. Em todos os

documentos e vozes dos entrevistados não encontramos escritos que denotem emancipação

política e humana, uma vez que os corpos estão presos aos ditames desta política de Estado há

mais  de  sessenta  anos,  configurando-se  como  submissão  e  alienação  da  comunidade

acadêmica às orientações ditadas pela Capes em detrimento de sua emancipação e autonomia.

Além destas  constatações,  outras  também permanecem como a  existência  de  políticas  de

desenvolvimento de regionalização para a pós-graduação, ou de assimetrias regionais para as

regiões Norte,  Nordeste e Centro Oeste,  as quais não têm trazido mudanças significativas

como já as materializadas nas regiões  Sul  e Sudeste:  programas com conceitos de 5 a 7,

número fixo de doutores/as,  número exíguo de bolsas de pesquisa,  apoio à  infraestrutura,



revistas e periódicos com Qualis A, dentre outras diferenças que persistem na formação de

inúmeros brasileiros e que as políticas desenvolvidas pela Capes mantêm.

Para Adorno (1995) o que é peculiar no problema da emancipação, por estar centrado no

complexo pedagógico, é que na literatura pedagógica não se encontre esta tomada de posição

decisiva pela educação para a emancipação, isso em nível mundial. Becker31 salienta que a

questão da emancipação é a  rigor  um problema mundial,  e  persiste  dominando um estilo

totalmente autoritário de educar, com princípios não-emancipadores. O que é decepcionante,

pois  vivemos em uma época  em que estão  presentes  muitos  discursos  de  emancipação e

autonomia, em especial na pós-graduação stricto sensu. As leituras realizadas no materialismo

histórico nos permitiram perceber que o ser humano será livre somente quando for capaz de

reconhecer e organizar suas forças próprias como forças sociais e não separar de si a força

social sob a forma de força política, aí sim se processará a emancipação humana.

As investigações realizadas nesta pesquisa histórica através de fontes documentais e orais,

de  conceitos  como  corpo,  cultura,  hegemonia  e  contra  hegemonia  proporcionaram  a

constatação de ausências de interferências e de coerções aos sujeitos que compõem a pós-

graduação. Estes por sua vez, não são livres para burlar os critérios que lhes são impostos e

forçados.  Sendo  assim,  impossibilitados  de  desenvolver  o  múltiplo  desenvolvimento  das

possibilidades humanas e a criação digna da condição humana.

Os direcionamentos  da Capes  em seu percurso histórico  ficaram muito atrelados às

reconfigurações socioeconômicas, políticas e culturais do capitalismo e às alterações no papel do

Estado brasileiro. O capital parece indicar o caminho para o progresso e o desenvolvimento

dos países através de organismos multilaterais como o BM, o FMI, dentre outros, que vão

exercer  influência  direta  e  indireta  nos  processos  educacionais  do  mundo  e  do  Brasil.  A

política  de  globalização,  compreendida  enquanto  mundialização  do  capital  e  revolução

tecnológica, trouxe, consigo, benefícios como a comunicação instantânea, veiculação rápida

de informações,  novas formas de se relacionar  e de se negociar virtualmente,  mas trouxe

também novas exigências, especialmente a de um novo perfil de trabalhador/a, o que fez com

que os  governantes e  intelectuais  de muitos  países,  inclusive do Brasil,  se  adaptassem às

exigências, às leis educacionais.

Tal  análise  pode  ser  percebida  numa  preocupação  exacerbada  ao  cumprimento  de

normas e critérios existentes no quesito publicação e a necessidade que ela defende de a pós-

graduação  stricto sensu ser classificada internacionalmente em detrimento do nacional. Os

critérios  de  avaliação  Capes  e  a  lógica  de  produtividade  na  pós-graduação  está  expressa

31 Trata-se de um diálogo com Adorno (1995), sendo a mesma referência. 



também na orientação de que os periódicos com notas  maiores  são aqueles  que possuem

publicações na língua inglesa, privilegiando, dessa maneira, produções nas áreas de exatas, as

quais possuem um número maior de revistas especializadas indexadas em vários idiomas.

Cabe indagar: De que produção se fala ou se silencia e, para quem? 

O levantamento de dados propiciou-nos observar que existem fortíssimos indícios de

manutenção  da  dicotomia  corpo-mente,  em  que  a  ideologia  da  produtividade  do  tempo

presente insiste em demonstrar que o trabalho intelectual é mais valorizado por usar apenas a

mente,  distorcendo desta  forma a  existência  do  exército  de reserva  de  mão de  obra  pela

intensificação  do  trabalho  docente  e  precarização  das  condições  de  trabalho,  em  que  é

necessário usar também a força física. Nesta perspectiva o corpo, o ser são tratados como

objetos,  tornando-se  corpos  produtivos,  vendidos,  explorados  e  controlados  pela

intensificação da produtividade e publicação na pós-graduação num acentuado processo de

alienação corporal ditado por um projeto hegemônico.

Analisar as vozes dos sujeitos e os documentos da Capes para a pós-graduação na área de

Ciências  Humanas,  Educação,  registrados  na  trajetória  de  pesquisadores/as  destacados/as

como  Osmar  Fávero,  Vera  Maria  Candau,  José  Baía  Horta,  Marli  André,  dentre  outros,

possibilitou estabelecer a relação entre o que realmente está dito nos e pelos planos de pós-

graduação. Isso tem sido realizado e concretizado no interior das políticas educacionais para

este  nível.  O  acesso  a  uma  história  diferente  da  contada  oficialmente  e  a  produção  a

interpretações não explicitadas nos documentos pesquisados, bem como a influência (sofridas

e exercidas) das mesmas no contexto histórico. Enfim, os instrumentos metodológicos usados

permitiram valorizar ainda mais a oralidade, a memória, a história dos sujeitos que também

resistem à hegemonia, construindo dilemas, polêmicas e paradoxos mediante a reconfiguração

das políticas educacionais e os desafios que são postos no campo de conhecimento.

Ao  debatermos  sobre  avaliação  no  processo  de  ensino-aprendizagem em quaisquer

níveis  educacionais  é  impossível  não  nos  remetermos  à  relação  que  se  estabelece  entre

avaliação e  aperfeiçoamento  dos  mecanismos de controle,  de interesse de manutenção da

ordem vigente, através de formas históricas de disciplinamento, as macrotendências que têm

sido hegemônicas, enquanto processos de organização e gestão do trabalho, organizados em

processos de trabalho como o taylorismo/fordismo e o toyotismo ou métodos flexíveis. 

As  leituras  realizadas  em  Paulo  Freire  nos  permitiram  constatar  que  “a  pedagogia

dominante é a pedagogia das classes dominantes”. Concordamos com Freire ao discutirmos

que os métodos da opressão não podem servir à libertação do oprimido. Uma cultura tecida

com a trama da dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus educadores, é



barreira cerrada às possibilidades educacionais.

 Em regime de dominação de consciências,  os dominantes  mantêm o monopólio da

palavra com que mistificam, massificam e dominam. Nessa situação,  os  dominados,  para

dizerem sua palavra, têm que lutar para tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a detêm e a

recusam  aos  demais  é  um  difícil,  mas  imprescindível  aprendizado  –  é  a  pedagogia  do

oprimido. 

Após  este  percurso  teórico-prático,  é  que,  é  possível  identificar  que  o  Estado  tem

reforçado o seu poder de regulação e controle central através da avaliação, utilizando artefatos

como  a  prestação  de  contas  relacionados  com os  resultados  educacionais  e  acadêmicos,

através  de  resignificação  de  conceitos,  gerando  contradições,  e  estes  passam a  ser  mais

importantes  do  que  os  processos  pedagógicos.  Entra  e  permanece  em  cena  um  Estado-

avaliador  e,  consequentemente,  políticas  educacionais  marcadas  pelos  mecanismos  de

mercado: controle sobre os resultados e restrição a mera lógica burocrática. 

Conforme abordado no capítulo 4, a avaliação tem-se destacado como elemento central

do amplo processo de reforma da educação brasileira e está contemplada de “rankiamento” e

premiação  das  instituições,  produzindo  valores  e  ideologias  existentes  no  mercado

empresarial. A exemplo, das políticas públicas educacionais da pós-graduação  stricto sensu

desenvolvidas pela Capes, as quais têm gerado e incentivado a ideologia da competição entre

os programas de pós-graduação nas diversas universidades brasileiras. Nessa dinâmica,  as

universidades  necessitam  produzir  cada  vez  mais  pesquisas  científicas  vinculadas  às

exigências  do  mercado,  não  importando  a  qualidade  e  sim  a  quantidade  de  projetos  e

publicações. Toda esta lógica empresarial é transferida para a educacional. A hegemonia do

capital, buscando também a hegemonia na produção do conhecimento.

Ao abordar sobre o papel da avaliação, vimos que ela é um recurso importante para o

crescimento  da  instituição  e  do/a  profissional.  Quiçá,  por  este  motivo,  alguns/as

pesquisadores/as como Robert  Verhine defendem uma avaliação institucional em que cada

instituição possa se  auto-avaliar  no coletivo,  sendo capazes  de refletir  sobre  os  subsídios

necessários à melhoria da organização da instituição, bem como da formação dos sujeitos que

nela  atuam.  Todavia,  a  avaliação  é  um dos  recursos,  uma das  ferramentas  existentes  no

processo avaliativo, não sendo única e nem neutra. Existem para além dela outros recursos e

ferramentas que a colocam numa posição não de produto e sim de processo, uma vez que o

processo educacional e o avaliativo podem ser suscetíveis a erros na complexa teia envolvida,

o ser humano e as relações humanas.

Enquanto  educadores/as,  é  imprescindível  que  tenhamos  a  consciência  de  que  a



avaliação é  imbuída  de  vários  instrumentos,  desde  o  seu  planejamento,  sua  gestão  e  sua

mediação pedagógica, podendo existir numa perspectiva da verdade absoluta e da avaliação

homogênea para sujeitos heterogêneos, causando medo e fazendo que os sujeitos se vejam e

se sintam passivos e acabados e numa perspectiva da libertação, da possibilidade de lutar para

a  existência  de  uma  avaliação  de  ensino-aprendizagem que  permita  ao  sujeito  adquirir  a

ética/moral profissional, o compromisso com sua formação contínua, de autonomia, pautada

na  ação-reflexão-ação  de  crítica,  de  emancipação  e  de  resistência  diante  dos  fatos  tão

opressores que ainda se encontra no contexto educacional do nosso país.   Torna-se muito

difícil,  podendo  dar  vitória  ao  mercado  e  propiciar  o  silenciamento  dos  intelectuais  da

sociedade brasileira.

Autores/as  como Jussara  Hoffman,  Cipriano Luckesi,  Luiz  Carlos  de  Freitas,  Paulo

Freire, Isaura Belloni e outros, têm desenvolvido suas pesquisas em prol de uma avaliação

emancipatória. Luckesi32 defende a prerrogativa de avaliação não ser sinônimo de exame, pois

este tem um caráter de classificação, em que objetiva-se a nota. Já a avaliação é defendida na

perspectiva de existir um diagnóstico inicial e oferecer remédios, orientação, feedback diante

das  limitações  encontradas.  Ou  seja,  desenvolve  uma  analogia  da  relação  ensino-

aprendizagem, professor-aluno e médico-paciente, pois o médico necessita oferecer remédios

para a recuperação contínua do paciente e a mesma coisa deveria ser o docente ao avaliar

seus/as discentes, ao contestar “erros” deveria oferecer orientações, condições, educacionais

que possibilitasse a “cura” do mal apresentado pelo/a aluno/a, no caso aqui estudado, dos

programas avaliados.

Em busca da existência de um corpo emancipado, tido como sujeito histórico e não

objeto, o exercício do diálogo necessita se fazer presente cotidianamente entre os que compõe

o processo educacional da pós-graduação e aqueles/as que elaboram e definem os princípios

para regê-la nacional e internacionalmente. Daí a necessidade de continuarmos defendendo a

educação como construção e reconstrução de culturas de resistência ao projeto de sociedade

neoliberal. Sendo imprescindível a participação dos sujeitos nela envolvidos em fóruns de

debate, reflexão e elaboração de subsídios documentos em entidades como a ANPEd, fórum

de  coordenadores/as,  congressos  e  publicação  que  não  estejam “qualizados”  apenas  pela

Capes. Que se dê continuidade ao processo de luta pela modificação desta lógica perversa e

desumana de formação na pós-graduação.

Na luta contra a intensificação do trabalho docente e a precariezação é que os docentes

das universidades federais decretaram estado de greve no segundo semestre de 2012 (120

32 Professor pesquisador aposentado pela Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Educação. 



dias). Isso se estendeu por longos dias, buscando resgatar a existência do sujeito como seres

históricos, como seres que  estão sendo, como seres inacabados, inconclusos  em e  com uma

realidade que, sendo histórica também, é ingenuamente inacabada. 

A elucidação deste fato nos possibilita continuar defendendo a universidade brasileira,

pública e de melhor qualidade como espaço de crítica, autonomia de pensamento-ação e de

uma  educação  como  construção  e  reconstrução  de  culturas  de  resistência  ao  projeto  de

sociedade neoliberal. E para tal conquista, o papel dos/as pesquisadores e intelectuais é de

muita relevância na mediação de uma outra cultura que não seja pautada na lógica do poder,

da competitividade, da docilização, da opressão, da regulação e sim de uma cultura ancorada

no pilar da emancipação, tão defendida por Gramsci. Uma educação que dê acesso à classe

trabalhadora, oferecendo elementos que contribuam efetivamente para a formação dos sujeitos

e não sua conformação e deformação, que anseiem pela liberdade, justiça, pela recuperação de

sua humanidade roubada. Rumo ao futuro! Rumo ao rompimento da  cultura da dominação!

 “O mundo não é, o mundo está sendo.” (Paulo Freire) A práxis, porém, é reflexão e

ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela é, impossível a superação da

contradição opressor-oprimidos e  de afirmações  como esta:  “a sociedade,  tal  como ela  é,

mantém o homem não-emancipado, porque qualquer tentativa séria de conduzir a sociedade à

emancipação é submetida a resistências enormes [...] o que pretendemos encontra-se há muito

tempo superado ou está desatualizado ou é utópico.” (ADORNO, 1995, p. 185).

Portanto,  a  formação  dos  intelectuais  na  atualidade,  em  especial  pelas  políticas

educacionais da pós-graduação stricto sensu desenvolvidas pela Capes urgem ser modificadas

e, ao invés de se pautarem numa concepção de intelectuais a favor do capital, que sejam na

concepção de “orgânicos” denominados por Gramsci, como sendo aqueles/as capazes  de se

responsabilizarem  por  uma  nova  forma  de  Estado  e  de  sociedade,  pautada  nas  funções

culturais, educativas e organizativas para assegurar a hegemonia social e o domínio estatal da

classe  que representam, no sentido  da  classe  trabalhadora.  Estes  são os  pressupostos  que

podem ser sugeridos de desdobramentos para futuras pesquisas. Qual tem sido o papel dos

intelectuais em educação na graduação e na pós-graduação  stricto sensu  das universidades

federais em nosso país? Quais têm sido as contribuições para a sociedade brasileira? E se o

tripé ensino-pesquisa-extensão tem sido cumprido.



REFERÊNCIAS

AFONSO, Almerindo Janela. Avaliação educacional: regulação e emancipação para uma 
sociologia das políticas avaliativas contemporâneas. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

ANDERSON, P. Balanço do neoliberalismo. In: _____. (Org.). Pós-neoliberalismo – as 
políticas sociais e o estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1995, p. 09 -23.

ARAPIRACA, José Oliveira. A USAID e a educação brasileira, um estudo a partir de 
uma abordagem crítica do capital humano. Rio de Janeiro, 1979. 273 f. Dissertação 
(Mestrado em Educação)–Instituto de Estudos Avançados em Educação. Fundação Getúlio 
Vargas.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM LETRAS E 
LINGUÍSTICA, 15. 1996, Campinas. Informativo Anpoll.  Campinas: [s.n.]. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/~anpoll/infor15.html>. Acesso em: 05 out. 2007. 

BANCO MUNDIAL. La enseñanza superior – las lecciones derivadas de la experiencia. 
Washington, 1994. Disponível em: <http://www.bancomundial.org.br>. Acesso em: 11 dez. 
2013.

BARREIRA, Maria Cecília Roxo Nobre; CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. 
Tendências e perspectivas na avaliação de políticas e programas sociais. São Paulo: 
IEE/PUC-SP, 2001.

BELLONI, Isaura. Metodologia de avaliação em políticas públicas: uma experiência em 
educação profissional. 2. ed. São Paulo Cortez, 2001.



BIANCHETTI, Lucídio.  Os dilemas do coordenador de programa de pós-graduação: entre o 
burocrático-administrativo e o acadêmico-pedagógico. In: SGUISSARDI, Valdemar & 
BIANCHETTI, Lucídio. (Org.). Dilemas da pós-graduação, gestão e avaliação. Campinas: 
Autores Associados, 2009. Coleção educação contemporânea, p.16- 99.

______. Pós-graduação em educação: processo e resultados de uma “indução voluntária.” 
Revista Universidade e Sociedade, [S.l.], ano XVII, n. 41, p. 143-164. jan. 2008.

BOLTANSKI, Luc. As classes sociais e o corpo. Tradução Regina A. Machado; Revisão 
Maria Andréa Loyola Leblond; Regina A. Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal. 1989.

BOSI, Ecléa. O tempo vivo da memória – ensaios de Psicologia Social. São Paulo: Ateliê Editorial, 
2003.

BOTTOMORE, Tom. Dicionário do pensamento marxista. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 
2012.

BOURDIEU, Pierre.  Contrafogos 2: por um movimento social europeu. Tradução André 
Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

______. Contrafogos: táticas para enfrentar a invasão neoliberal. Tradução Lucy Magalhães. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Atualizada
até a EC nº 55 de 20 de setembro de 2007. Brasília, DF: Senado Federal, 2007.

______. Ministério da Educação. Decreto n. 3.860 de 09 de julho de 2001. Dispõe sobre a 
organização do ensino superior, as avaliações de curso e instituições e dá outras providências. 
[Anais], Brasília. Disponível em: <http: www.mec.gov.br>. Acesso em: 05 maio 2007. 

______. Ministério da Educação. Decreto n. 5.773 de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre a 
organização do ensino superior, as avaliações de curso e instituições e dá outras providências. 
[Anais], Brasília. Disponível em: <http: www.mec.gov.br>. Acesso em: 10 maio 2006.

______. Ministério da Educação. Lei 11.494 de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB. Diário Oficial [da] União, Brasília, DF, 21 jun. 2007. p. 7

______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional. LDB, Brasília. Disponível em: <http: www.mec.gov.br>. Acesso em: 20 de 
setembro 2007.

______. Ministério da Educação. Uma nova proposta política para o ensino superior. 
Brasília: [s.n.], 1991.

______. Instituto Nacional de Edições Pedagógicas (INEP). Educação Superior. Disponível 
em: <www.educacaosuperior.inep.gov.br/funcional/listaies.esp.>. Acesso em: 20 jun. 2006.

______. Ministério da Cultura. Capes 60 anos – seis décadas de evolução da pós-graduação. 
Revista comemorativa, Brasília: [s.n.], jul. 2011.

______. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES. História e



missão da CAPES. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-
missao> Acesso em: 30 jul. 2010.

______. CAPES Serviços. [Artigos divulgados]. Disponível em: 
<HTTP://www.capes.gov.br/servicos/pnpg. html>.  Acesso em: 01 set.2007

______. CAPES. Avaliação da pós-graduação. Disponível em:  <http://www.capes.gov.br/ 
avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao>. Acessado em: 07 jun. 2010.

______. CAPES. Critérios de Avaliação Trienal (Avaliação Trienal 2007 – Triênio 2004-
2006). Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/CA2007 
Educacao.pdf>.  Acesso em: 07 jun. 2010

______. Ministério da Educação. Capes (Org.). Estatísticas da Pós-graduação. Disponível 
em:  <http://www.capes.gov.br/sobre/estatisticas/> . Acesso em: 06 ago. 2007.

______. Ministério da Educação. Capes (Org.).  Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG 
2011-2020). Disponível em: < http:// www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-pos-
graduacao/pnpg-2011-2020>. Acesso em: 12 jan.2014.

BRIGAGÃO, Clóvis. A militarização da sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 
1985. 

CASTRO, C. M.; SOARES. G. A. D. Avaliando as avaliações da Capes. Revista de 
Administração de Empresas, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 63-73, 1983.

CHAUÍ, Marilena de Souza.  A Universidade Operacional. Folha de São Paulo, S.Paulo, 09 
maio 1999. Caderno Mais! Disponível em: < www.cacos.ufpr.br>. Acesso em: 11 out. 2010.

______. A universidade pública sob nova perspectiva. Revista Brasileira de Educação. 
[S.l.], n. 24, set./dez. 2003. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n24/n24a02.pdf>. 
Acesso em: 09 ago. 2010. 

______. O que é ideologia. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2008. (Coleção primeiros passos)

CIÊNCIA adulterada. Editoriais Folha de São Paulo. São Paulo, terça-feira, 13 jul. 2010. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ opiniao/fz1307201002.htm>. Acesso em: 
01 out. 2013. 

CRESPO, Jorge. A história do corpo, memória e sociedade. [S,l.]: Editora Difel, 1990.

CURY, Carlos Roberto Jamil. Da crítica à avaliação à avaliação crítica. In: SGUISSARDI, 
Valdemar & BIANCHETTI, Lucídio. (Org.).  Dilemas da pós-graduação, gestão e 
avaliação. Campinas: Autores Associados, 2009. Prefácio – (Coleção Educação 
Contemporânea)

DAMATTA, R. O corpo brasileiro. In: STROZENBERG, I. (Org.). De corpo e alma. Rio de 
Janeiro: Comunicação Contemporânea, 1987.

DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1994. 2. ed. 1998. (Coleção 
Corpo e motricidade)



DEPRESBITERIS, Léa. A avaliação na Educação Básica: ampliando a discussão. Estudos 
em avaliação educacional, n.º 24, p. 137-146, jul-dez. 2011. 

DIAS SOBRINHO, José. Universidade e avaliação – entre a ética e o mercado. 
Florianópolis: Insular, 2002. 

______. Avaliação democrática e construção da cidadania. In: ______. (Org.). Avaliação: 
políticas educacionais e reforma da educação superior. São Paulo: Cortez, 2003, p. 175-189 

DUARTE, Newton. Arte, conhecimento e paixão na formação humana: sete ensaios de 
pedagogia histórico-crítica. In: DUARTE, Newton. A pesquisa e a formação de intelectuais 
críticos na pós-graduação em educação. Campinas: Autores Associados, 2010.

FÁVERO, Osmar.  Reavaliando as avaliações da CAPES. Programa de Pós-Graduação em 
Educação. [S.l.]: Universidade Federal Fluminense, 1998. Disponível em: <http://www. 
anped.org.br/aval1.doc>. Acesso em: 11 set. 2011.

FERREIRA, Marieta de Moraes; MOREIRA, Regina da Luz (Org.). CAPES 50 anos: 
depoimentos ao CPDOC/ FGV. Brasília: CAPES, 2002. 343 p. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br>. Acesso em: 02 agosto 2007. 

FOUCALT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução Raquel Ramalhete. 34 
ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 288 p.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
2011.

FREITAS, Luiz Carlos de. A crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 
Campinas: Papirus, 1995.

GALEFFI, Dante Augusto. O rigor nas pesquisas qualitativas: uma abordagem 
fenomenológica em chave transdisciplinar. In: MACEDO, Roberto Sidnei. GALLEFI, Dante; 
PIMENTEL, Álamo. (Org.) Um rigor outro sobre a qualidade na pesquisa qualitativa: 
educação e ciências humanas. Prefácio Remi Hess. Salvador: EDUFBA, 2009.

GATTI, B.; ANDRÉ, M.; FÁVERO, O.; CANDAU, V. M. F. O modelo de avaliação da 
CAPES. Revista Brasileira de  Educação, Rio de Janeiro, n. 22, 2003. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782003000100012>. 
Acesso em: 11 set. 2011.

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1989.

GENTILI, Pablo (Org.). Universidades na penumbra: neoliberalismo e reestruturação 
universitária. São Paulo: Cortez, 2001.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999.

GONÇALVES NETO, Wenceslau. Rumos da pós-graduação brasileira: geração de 
conhecimento, formação de pessoal e abertura de novos cursos. Educação e Filosofia, 
Uberlândia, [s.n.], v. 13, n. 25, p. 231-248, jan. 1999

GOUVEIA, A. et al. Trajetória da avaliação da Educação Superior no Brasil: singularidade e 



contradições (1983-2004). Estudos em avaliação educacional, [S.l.], v. 16, n. 31, jan.-jun. 
2005.

Gramsci (1891–1937): O Estado ampliado. Disponível em: <http://www.google.com.br/>.  
Acesso em: 05 out. 2013.

GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1988.

______. Concepção dialética da história. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.

______. L’alternativa pedagógica. Itália: La Nuova Itália, 1980.

HORTA, José Silvério Baia. Avaliação da pós-graduação: com a palavra os coordenadores de 
programas. In: SGUISSARDI, Valdemar & BIANCHETTI, Lucídio. (Org.). Dilemas da pós- 
graduação, gestão e avaliação. Campinas: Autores Associados, 2009. p. 102-131 (Coleção 
educação contemporânea)

______. O hino, o sermão e a ordem do dia: regime autoritário e a educação no Brasil. Rio 
de Janeiro: Ed. UFRJ, 1994.

______. A política de pós-graduação stricto sensu no Brasil: o balanço de uma década. In: 
CATANI, A. M.; SILVA JÚNIOR, J. R.; MENEGHEL, S. M. (Org.). A cultura da 
universidade pública brasileira: mercantilização do conhecimento e certificação em massa. 
1. ed. São Paulo: Xamã, 2011. 

______. Prefácio. In: BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria. (Org.). A bússola do 
escrever: desafios e estratégias na orientação de teses e dissertações. São Paulo: Cortez; 
Florianópolis: Ed. UFSC, 2002, p. 23-41.

HORTA, José Silvério Baia; MORAES, Maria Célia Marcondes de. O Sistema CAPES de 
avaliação da pós-graduação: da área de educação à grande área de Ciências Humanas. Revista
Brasileira de Educação, Campinas, n. 30, p. 95-116, set. 2005.

KOFES, S. E sobre o corpo, não é o próprio corpo que fala? Ou o discurso desse corpo sobre 
o qual se fala. In: BRUHNS, H. T. (Org.). Conversando sobre o corpo. Campinas: Papirus, 
1985.

KUENZER, Acácia Z.; MORAES, Maria Célia Marcondes de Moraes. Temas e tramas na 
pós-graduação em educação. In: SGUISSARDI, Valdemar & BIANCHETTI, Lucídio. (Org.). 
Dilemas da pós-graduação, gestão e avaliação. Campinas: Autores Associados, 2009. p. 
177- 205 (Coleção Educação Contemporânea)

LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Tradução Sonia M. S. Fuhrmann. 4. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2010.

______. Antropologia do corpo e modernidade. Petropólis: Vozes, 2011.

LEITE, Maria Flávia Barbosa; VIANA, Adriana Backx Noronha; PEREIRA, Gláucia 
Guimarães (Org.). Métodos quantitativos na avaliação da Capes: uma pesquisa 
bibliográfica. [S.l.]: FACED Pesquisa, v. 9. n. 2, 2006, p. 167-174



LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 
escolar: políticas, estrutura e organização. São Paulo: Cortez, 2007.

LUIZ, Ronir Raggio. Avaliação de produtividade acadêmica: uma proposta de quantificação. 
Revista Brasileira de Pós-Graduação. Brasília: Capes, v. 3, n. 6, dez. 2006.

MACEDO, Roberto Sidnei. Outras luzes: um rigor intercrítico para uma pesquisa 
etnopesquisa política. In: MACEDO, Roberto Sidnei; GALLEFI, Dante; PIMENTEL, Álamo.
(Org.) Um rigor outro sobre a qualidade na pesquisa qualitativa: educação e ciências 
humanas. Prefácio Remi Hess. Salvador: EDUFBA, 2009.

MACHADO, Ana Maria Netto; BIANCHETTI, Lucídio. Orientações de teses e dissertações 
individual e/ou coletiva? Contextos e transformações nos 40 anos da pós-graduação stricto 
sensu em educação no Brasil. In: SILVA JR, João dos Reis da; OLIVEIRA, João Ferreira de; 
MANCEBO, Deise. (Org.). Reforma Universitária: dimensões e perspectivas. Campinas: 
Editora Alínea, 2006. p. 141-156. (Coleção Políticas Universitárias) 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos – trabalho alienado. (1844). Alexandre 
Moreira Oliveira. [S.l.: s.n.], 2007. Disponível em: <http://www.marxists.org/ 
portugues/marx/1844/manuscritos/index.htm>. Acesso em: 30 jun. 2010.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Feuerbach – a contraposição entre as 
cosmovisões materialista e idealista. São Paulo: Martin Claret, 2005.

______. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2006. Texto integral.

MÉSZAROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Bomtempo, 2006.

MICHELOTO, Antonio Ricardo. Intelectuais e classes subalternas. História & Perspectivas, 
Uberlândia, n. 5, p. 95-110, jul. 1991.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 13 
ed. Petropólis: Vozes, 2007.

______. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6. ed. São Paulo: 
Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1999.

MOREIRA, Carlos Otávio F.; HOTALE, Virginia Afonso; HARTZ, Zulmira de Araújo. 
Avaliação da pós-graduação: buscando consenso. RBPG, n. 1, p. 29, 2004. 

PAIVA, V. Pesquisa educacional e decisão política. In: WARDE, M. J. (Org.). Novas políticas
educacionais: críticas e perspectivas. São Paulo: PUC, 1998.

PIRES, Aparecida Carneiro et al. A função dos intelectuais e o papel da Escola na 
organização da cultura. São Paulo: [s.n], 2012. Disponível em: <http://www.fae. 
unicamp.br/revista/index.php/histedbr/article/view/4225>. Acesso em: 01 fev. 2014.

RAMALHO, Betânia Leite; MADEIRA, Vicente de Paulo Carvalho. A pós-graduação em 
educação no Norte e Nordeste: desafios, avanços e perspectivas. Revista Brasileira de 
Educação, São Paulo, n. 30, p. 70-78. 

RAMPINELLI, Waldir José; OURIQUES, Nildo. Crítica à razão acadêmica. In: OURIQUES, 



Nildo. (Org.). Ciência e pós-graduação na Universidade Brasileira. 2. ed. Florianópolis: 
Insular, 2012. p. 73-107.

RANIERI, Nina. Autonomia universitária: as universidades públicas e a Constituição 
Federal de 1988. v. 3. São Paulo: EDUSP, 1994.

SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura? São Paulo: Brasiliense, 2006. (Coleção primeiros 
passos).

SANTOS, Sonia Querino dos; MACHADO, Vera Lúcia de Carvalho. Políticas públicas 
educacionais: antigas reivindicações, conquistas (Lei 10.639) e novos desafios. Ensaio: 
Avaliação de Políticas Públicas da Educação, Rio de Janeiro, v. 16, n. 58, p. 95-112, jan.-mar. 
2008. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v16n58/a07v1658.pdf.>. Acesso em: 
25 maio 2010. 

SGUISSARDI, Valdemar. A avaliação defensiva no modelo CAPES de avaliação – é possível 
conciliar avaliação educativa com processos de regulação e controle do Estado? Perspectiva, 
Florianópolis, v. 24, n.1, p. 49-88, jan. 2006. Disponível em: 
<http://www.perspectiva.ufsc.br>. Acesso em: 09 jul. 2013.

SILVA, Antonio Ozaí da. A corrida pelo Lattes. Revista Espaço Acadêmico, n. 46, mar 2005.
Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/046/46pol.htm.>. Acesso em: 23 ago. 
2013. 

______. A sua revista tem Qualis? ______, n. 56, jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/056/56ozai.htm>. Acesso em: 23 ago. 2013. 

______. Produtivismo no campo acadêmico: o engodo dos números. ______, n. 100, set. 
2009. Disponível em: <http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/ 
EspacoAcademico/article/view/8148/4571>. Acesso em: 23 ago. 2013. 

______. Reflexões sobre a ideologia produtivista a partir da leitura de “Trabalho intensificado
nas federais: pós-graduação e produtivismo acadêmico.” ______, n. 109, jun. 2010. 
Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ 
EspacoAcademico/article/view/10339/5720>. Aceso em: 09 ago. 2013. 

______. Somos todos delinquentes acadêmicos? ______, n. 88, set. 2008. Disponível em: 
<http://www.espacoacademico.com.br/088/88ozai.htm>. Acesso em: 23 ago. 2013.

SILVA, Maria Cecília de Paula. Do corpo objeto ao sujeito histórico – perspectivas do corpo
na história da educação brasileira. Salvador: EDUFBA, 2009.

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – SINAES. 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: bases para uma nova proposta de 
avaliação da Educação Superior Brasileira. [S.l.]: Comissão Especial de Avaliação, 2003 

______. Sistema nacional de avaliação da Educação Superior: da concepção à 
regulamentação. 4. ed. aum. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, 2007. 224 p.

SOUSA, Sandra M. Z. L. Possíveis impactos da avaliação externa no currículo escolar. In: 
ROSA, Dalva E. Gonçalves; SOUZA, Vanilton Camilo de Neto; VEIGA, Alfredo. Políticas 

http://www.perspectiva.ufsc.br/


organizativas e curriculares, educação inclusiva e formação de professores. Rio de 
Janeiro: DP & A, 2002. 

SPAGNOLO, Fernando; SOUZA, Valdinei Costa. O que mudar na avaliação da Capes? 
RBPG, [S.l.] v. 1, n. 2, p. 8-34, nov. 2004. 

SEMERARO, Giovanni. Intelectuais “orgânicos” em tempos de pós-modernidade. Caderno 
Cedes, Campinas, vol. 26, n. 70, p. 373-391, set. 2006. Disponível em: <http://www.cedes. 
unicamp.br> 

TRINDADE, Hélgio. As metafóras da crise: da “universidade em ruínas” às universidades na 
penumbra na América Latina. In: GENTILI, Pablo. (Org.). Universidades na penumbra: 
neoliberalismo e reestruturação universitária. São Paulo: Cortez, 2001. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em  
educação. São Paulo, Atlas, 1987. 175p. 

VIANNA, Heraldo Marelim. Fundamentos de um programa de avaliação educacional. 
Estudos em avaliação educacional, [S.l.], n. 28, p. 73, jul. 2003. 

VIEIRA, S. L. Políticas internacionais e educação – cooperação ou intervenção? In: 
DOURADO, L. F.; PARO V. H. (Org.). Políticas públicas & educação básica. São Paulo: 
Editora Xamã, 2001, p. 59-89. 

VIOLIN, Tarso Cabral. A sociedade civil e o Estado ampliado, por Antonio Gramsci. Revista 
Eletrônica do CEJUR, [S.l.], v. 1, n. 1, ago. 2006. Disponível em: <http://ojs.c3sl.ufpr. 
br/ojs/index.php/cejur/article/view/14846.>. Acesso em: 17 jan. 2013. 



ANEXOS



ANEXO A 

SUBSÍDIOS PARA ELABORAÇÃO DO V PNPG

No intuito de ilustrar a afirmação de Fávero é que apresentaremos a seguir subsídios

para o  Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG)/ 2011-2020 pela ANPEd: “[...] reafirmar

alguns  dos  pressupostos  que  são  indispensáveis  a  uma  Política  de  Pós-graduação  em

Educação no país.” 

Pressupostos, no âmbito da Educação, para subsidiar a elaboração do V PNPG

[...]  uma  política  nacional  de  pós-graduação;  [...]  o  sistema  de  estudos  pós-
graduados supõe sua estreita vinculação com a Reforma da Educação Superior do
País; o Plano Nacional de Pós-Graduação seja fruto de uma política de Estado.

No  que  diz  respeito  à  pós-graduação  na  área  de  Educação,  afirma-se  a

institucionalização  da  pesquisa nesse  campo  de  conhecimento,  como  essencialmente

humanitário e social. Seu objeto central de estudo é o fenômeno educativo, nas mais distintas

formas  e  dimensões  em  que  socialmente  se  manifesta.  Os  estudos  pós-graduados  em

Educação formam especialmente  docentes  e  pesquisadores  para  as  Instituições  de  Ensino



Superior (IES) do país. São eles os docentes/pesquisadores com formação específica na área,

que  sustentam  a  produção  científica,  promovem  e  fazem  avançar  este  campo  de

conhecimento.  Tal  é  a  natureza  do  perfil  epistemológico  da  área.  Como se  sabe,  possuir

especificidade e perfil epistemológico próprios são requisitos indispensáveis à constituição de

uma área de conhecimento científico, entendimento este presente nas instituições que tratam

de ciência e de tecnologia – em seu planejamento, avaliação e fomento – como é o caso da

CAPES.

4. Se é especificidade da área de Educação a formação científica de mestres e doutores

Na mesma perspectiva, um ponto a ser revisto é o tempo médio de titulação do mestrado

e do doutorado, com base no que as diferentes áreas vêm apontando como tempo ideal para a

formação de mestres e doutores, sustentada por uma política de bolsas mais abrangente.

Nenhum  PNPG  terá  viabilidade  se  não  forem  revertidos  o  reconhecido  déficit  de

docentes e pesquisadores e  a degradação da infraestrutura da pesquisa das Instituições de

Ensino Superior públicas no país

O  modelo  da  avaliação  é  reconhecidamente  homogeneizador  e  tende  a  uma

padronização  dos  Programas,  caminhando,  portanto,  na  direção  oposta  das  discussões  e

análises  que  buscam contemplar  sua  rica  diversidade.  Nas  várias  áreas,  são  diferentes  a

natureza da formação de doutores, as modalidades de produção de conhecimento, as formas

de  publicação  da  produção  intelectual,  os  mecanismos  de  intercâmbio  e  cooperação

acadêmicos.  Várias  alternativas  ajudariam  a  flexibilizar  a  sistemática  de  avaliação,

enfatizando seu caráter diagnóstico,  com vista a   respeitar as especificidades das áreas e

Programas: contemplar a história do Programa numa escala temporal (de no mínimo quatro

anos); levar em conta seu impacto local, regional, nacional e internacional, via atuação dos

egressos e produção científica do conjunto daqueles que o compõem; incorporar efetivamente

os dados de autoavaliação  (ANPEd, A avaliação da pós-graduação em debate,  p. 52), que por

sua vez devem ser reconhecidos no âmbito da CAPES.

Urge, portanto, reverter a lógica classificatória, e instituir uma lógica que contemple
principalmente:  o  diagnóstico,  acompanhamento  e  incremento  dos  Programas,
segundo a sua relevância regional e as condições em que atuam; os mecanismos de
auto-avaliação e não apenas avaliação externa; a relativização do tempo médio de
titulação,  dentre  outros.  A  este  respeito  a  área  de  Educação  tem  produção
significativa  que  pode ser  disponibilizada  para  o  refinamento  e  a  adequação  do
modelo de avaliação. (Rio de Janeiro, 22 de Julho de 2004)



ANEXO B

DOCUMENTO SÍNTESE PRELIMINAR DE 2005-2010

No  Documento  Síntese  Preliminar  de  2005-2010 /  CAPES/PNPG  a  comissão

responsável pela elaboração do PNPG 2005-2010 adotou como fase inicial dos trabalhos uma

ampla  consulta  aos  interlocutores  qualificados  da  comunidade  científica  e  acadêmica.

Encontramos referências ao II PNPG (1982-1985) frisando que o objetivo central continua a

ser  a  formação  de  recursos  humanos  qualificados  para  as  atividades  docentes,  mesmo

apresentando alguns desafios:

Pode-se então concluir que nesse plano, a questão central não é apenas a expansão
da  capacitação  docente,  mas  a  elevação  de  sua  qualidade,  enfatizando-se,  nesse
processo, a importância da avaliação, da participação da comunidade científica e do
desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica...p. 4
assegurar  condições  aos  estudantes-bolsistas  para  dedicação  integral  à  pós-
graduação. P. 4-5
A partir dessa retrospectiva, pode-se então concluir que a política de pós-graduação
no Brasil  tentou  inicialmente  capacitar  os  docentes  das  universidades,  depois  se
preocupou com o desempenho do sistema de pós-graduação e,  finalmente com o
desenvolvimento  da  pesquisa  na  universidade,  já  pensando  agora  na  pesquisa
científica e tecnológica e no atendimento das prioridades nacionais. Porém sempre
esteve  presente  a  preocupação  com  os  desequilíbrios  regionais  e  com  a
flexibilização do modelo de pós-graduação. P. 5
Os  dados  apresentados,  ainda  que  de  maneira  abreviada,  demonstram  que  a
capacitação  de  docentes,  tanto  na  educação  básica  quanto  na  superior,  continua
sendo um desafio central para a pós-graduação brasileira. P. 12



A pós-graduação  brasileira,  ao  mesmo tempo em que  compõe a  organização  da
Educação Nacional  é  base para a  formação de  recursos humanos necessários  ao
desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. P. 20
Mesmo diante de todas as dificuldades vividas, a pós-graduação brasileira é uma das
melhores  em todo o hemisfério sul,  e  tem contribuído de forma decisiva para o
desenvolvimento do país. O desenvolvimento econômico e social em muito se deve
aos quadros formados em nosso sistema de pós-graduação. P. 20
Entretanto, frente às demandas e às potencialidades de nosso país continental, a pós-
graduação  brasileira  carece  de  política  que  supere  as  desigualdades  científicas
estaduais. 
Os índices propostos dão ênfase à produtividade dos orientadores e à participação do
aluno formado na produção científica e tecnológica dos laboratórios ou grupos de
pesquisa que compõem a pós-graduação. Os índices devem refletir a relevância do
conhecimento novo, sua importância no contexto social  e o impacto da inovação
tecnológica no mundo globalizado e competitivo. p. 28

Nessa  mesma  direção,  Osmar  Fávero,  José  Silvério  Baia  Horta  e  Maria  Ângela

Vinagre de Almeida, no documento intitulado Comentários críticos sobre os 1º PNPG e 1º

PNPGE;  Versão  Preliminar  (FGV/SESAE,  junho  1978)  apontam  subsídios  centrais  à

elaboração dos 2º PNPG e 2º PNPGE:

[...]  nota-se que passa a ser  imperativo ou  normativo  a partir  da apresentação de
“sugestões” que incluem mecanismos de controle e avaliação...O uso abusivo do
verbo “dever” é outro indicador da natureza do Plano;
Do ponto de vista metodológico não há qualquer indicação de que o Plano tenha-se
fundamentado em um diagnóstico  ou no levantamento de necessidades, conquanto
mencione  que  os  resultados  apresentados  tiveram  como  base  “um  trabalho  de
consultoria de especialistas em Educação” (p. 21) e que tenham sido levados em
consideração  “os  problemas  de  nosso  desenvolvimento,  seja  a  nível  regional  ou
nacional” (p. 28). Verifica-se assim, um salto para o ideal, para um dever-ser, que se
configura como mais um argumento a favor de nosso ponto de vista que o Plano não
é meramente indicativo como pretende e declara ser.
Vale ainda mencionar o fato de que a baixa produtividade dos cursos (número de
teses  defendidas  ou  de  alunos  titulados),  bem como a  qualidade  dos  programas
(incidências  de  áreas,  distribuição  de  docentes  em  termos  de  titulação)  foram
avaliadas,  segundo se pode inferir,  por  critérios apenas quantitativos,  quando em
educação desejável seria a inclusão também dos aspectos qualitativos.
A  Pós-Graduação  em  geral  (PNPG)  está  caracterizada  por  uma  extrema
centralização (p. 13, do PNPG). Tal centralização é ainda mais nítida no PNPGE,
que embora insista na flexibilidade dos programas, mantém preceitos muito rígidos
para a organização dos Cursos, reforçado pelo Projeto de Assessoria Técnica (7.2)
[...] ambos elaborados de um ponto de vista apenas tecnocrata, exemplo típico do
poder dirigindo o saber.



ANEXO C

SÍTO DA CAPES E ARTIGO  “HÁ PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BRASIL?”

CASTRO (1985)

As leituras realizadas no sítio da Capes destacam duas observações: a) estreita relação

da avaliação e fomento, em que as universidades com melhores conceitos são premiadas; b)

ênfase  no  “produtivismo”  acadêmico  que  em  função  do  quantitativo  das  produções  tem

suplantado  o  qualitativo.  Os  programas  das  universidades  com  conceitos  considerados

excelentes pela Capes, obtêm um número maior de bolsas e aqueles com menor nota, recebem

como  punição  um  número  menor  de  bolsas,  riscos  de  fechar  o  programa,  de  serem

descredenciados, descaracterizados e tantos outros, uma vez que prevalece à centralização do

sistema de avaliação, principalmente as ações políticas desenvolvidas pela referida instituição.

Nesse  sentido,  encontramos  nos  escritos  de  CASTRO  (1985)  no  artigo  intitulado  “Há

produção científica no Brasil?” orientações e determinações para que a política educacional

da pós-graduação stricto sensu brasileira seja pautada nestes aspectos:

Partimos  da  hipótese  de  que  produção  científica  é  algo  tangível  que  pode  ser
avaliado  e  contado.  Mas  claramente,  tais  números  nada  dizem,  exceto  se
comparados seja com outros, seja com os de outros países (ou entre si, em certos
casos). P. 3



Em princípio, instituições de pesquisa são julgadas pelo que conseguem apresentar
por escrito.
Se  tentarmos  comparar  o  fluxo  de  produção  de  centros  prestigiosos,  o  que  nos
interessa são as publicações nos melhores periódicos,  pois a mera quantidade de
artigos  de  qualidade  muito  variada  não  nos  diria  muito.  Contudo,  centros  mais
jovens ou que não atingiram certos limiares de excelência publicam pouquíssimo
nos periódicos mais famosos da área. E frequências baixas são muito sujeitas a erro.
Nesses casos, vale mais a pena usar listas mais amplas e menos restritivas de títulos.
P. 5
A ideia de avaliar produção científica pela contagem de publicações é algo que ainda
encontra fortes resistências na comunidade acadêmica. Todavia, há ampla evidência
mostrando a elevada associação estatística entre contagem de publicações e outras
maneiras de se avaliar a excelência de um grupo ou de sua ciência. (p. 6)
Comunicações em congresso são obras mais curtas e mais toscas e, em compensação
mais efêmeras do que os artigos. (p. 6)
Dos 353.000 artigos indexados em 1973, os periódicos americanos publicaram 48%.
Mais  ainda,  60%  de  todas  as  citações  referiam-se  a  artigos  publicados  pelos
periódicos americanos. (p. 11)
Um outro fator importante é a língua em que os artigos são publicados. Segundo os
dados do ISI,  mais de 80% dos artigos de 1973 são em inglês.  Mais ainda,  dos
artigos assinados por autores do terceiro mundo, 85% são em inglês. (p. 11)
Vemos portanto que a ciência é muito polarizada pelos países hegemônicos. Se no
século  passado,  com  o  predomínio  científico  inglês,  os  autores  americanos
publicavam na Inglaterra e citavam autores ingleses, no século presente há uma forte
gravitação da ciência em torno dos Estados Unidos. E como nos diz Marcel Roche, “
la  ciência  contemporânea  no  habla  espanõl  (ni  tampouco  português,  se  poderia
agregar)”. (p. 12)
Isso  implica  em  uma  forte  hierarquia  das  revistas  científicas.  Algumas
definitivamente  são  mais  citadas  do  que  outras,  implicando  que  seus  conteúdos
parecem mais relevantes. Portanto, são revistas mais prestigiosas. (p. 12)
As implicações desses resultados são óbvias, ainda que não muito agradáveis para os
países periféricos. Em outras palavras, as contribuições que se revelam realmente
importantes aparecem nos periódicos de primeira linha. Ou há uma polarização dos
autores  que  conseguem  publicar  nesses  periódicos  quando  têm  algo  realmente
interessante, ou, somente esses maiores periódicos têm poder de chamar a atenção
para achados importantes. Ou seja, o que sai nos periódicos secundários ou não é
importante ou ninguém fica sabendo. (p. 13)
O problema principal  com essa base de dados é que não há,  no presente,  muito
controle de qualidade embutido nos artigos que aparecem em periódicos nacionais.
Os  internacionais  ainda  têm  alguma  coisa  implícita,  pela  maior  reputação  dos
periódicos que chegam a se tornar conhecidos no Brasil a ponto de atrair autores
potenciais. Mas os nacionais podem ser desde aqueles que entram na lista do ISI até
periódicos  publicados  pelas  próprias  universidades  e  que  publicam  virtualmente
tudo, em todas as disciplinas que algum professor da instituição chegue a escrever.
(p. 17)
É de se notar que do total de 13. 598, há 1.792 publicados no exterior. Em outras
palavras, são apenas 14% de publicações internacionais. Ou seja, temos uma ciência
eminentemente de  consumo interno. (p. 20)
Os  artigos  são  contribuições  mais  definitivas  e  mais  acabadas  do  que  as
comunicações em congressos.
De fato, novamente sobressaem-se as ciências duras (Biologia, Exatas e da Terra)
pela  sua  ênfase  nas  comunicações.[...]Possivelmente,  o  grau  de  organização,  a
existência de sociedades profissionais ativas e, também a maior consolidação da sua
estrutura de poder nos órgãos financiadores podem explicar esses números. (p. 21)
Outra questão interessante e certamente já explorada na literatura de cientometria é a
relação entre publicações nacionais e estrangeiras.  [...] Ainda mais “nacionalistas”
são as profissões sociais que publicam 16 vezes mais no país. (p. 22)
Esses padrões são esperados. As ciências duras são mais “universais”. Não há uma
matemática tupiniquim ou uma física do Nordeste. [...] Ademais, os consumidores
desta ciência estão predominantemente no exterior. [...] È por ser mais reconhecido



no exterior que o cientista é reconhecido localmente. (p. 23)
As áreas que publicam localmente, em contraste, produzem para o próprio país. (p.
23)
Esse dilema nacional versus internacional é verdadeiro e não pode ser minimizado:
Peão de uma ciência sofisticada ou rei de um arremedo tupiniquim de ciência? Toda
política  científica  de  país  periférico  deve  preocupar-se  em  buscar  mais
aplicabilidade local  para  as  ciências  duras  e  a  dar  mais  trânsito  internacional  às
ciências de mercado local. Mas é tudo uma questão de justa medida. (p. 23)
[...] As áreas sociais não estão esmagadas pela tecnologia. E claramente, cada área
tem suas peculiaridades. A áreas duras publicam muito no exterior e dão preferência
a trabalhos curtos. No outro extremos estão as áreas sociais, publicando para um
leitor brasileiro e dando relativamente mais preferência a trabalhos longos. (p. 23)
A ideia de uma universidade de pesquisa,  tão decantada nos últimos tempos,  na
verdade, vingou de maneira muito seletiva. Apesar do grande número de professores
em  tempo  integral,  a  produção  das  suas  pós-graduações  é  ínfima  em  muitas
universidades. Em algumas isso se explicaria pela juventude de sua pós-graduação;
mas  há  muitas  outras  onde  os  cursos  já  completaram  dez  anos  e  continuam
praticamente sem publicar. (p. 28)
De fato, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (excluindo Brasília) produzem
apenas 9,5% da ciência brasileira. Vemos, portanto, quase toda a atividade científica
concentrada no Sul. (p. 28)
[...]  Isso não quer dizer  que se deva obrigá-los  a  escrever ou que não fazê-lo é
intrinsecamente condenável. Mas simplesmente, está em cheque a ideia de que todas
devam ou possam ser universidades de pesquisa. (p. 33)
Como mencionado antes, o veículo por excelência das publicações científicas são os
periódicos científicos. É de se supor que o desenvolvimento da ciência conduza à
criação de novos periódicos. De resto, como mencionado, esse número dobra a cada
15 anos. (p. 33)
[...]  Ao  voltarem-se  para  um  público  brasileiro,  aparecerem  em  português  e
responderem a temáticas locais, elas isolam a ciência brasileira do resto do mundo,
além de se desprestigiarem por não atraírem os melhores autores de algumas áreas
que  preferirão  publicar  no  exterior.  Já  uma  orientação  mais  internacionalista
projetaria mais a ciência brasileira, talvez às custas de sua relevância e repercussão
local. (p. 35)
[...]  Como já  mencionado,  ganha-se  em utilidade  social  e  perde-se  em ter  uma
ciência mais provinciana. (p. 43)
Se para Camões o português era o túmulo da literatura, não será menos verdade que
o português será o túmulo da ciência brasileira? (p. 43)
os Estados Unidos, a média é de 3 artigos por pesquisador, durante toda a sua vida.
P.  49  A pergunta,  naturalmente,  é  se  um  país  pobre  e  cheio  de  necessidades
prementes como o Brasil pode se permitir o que seria um luxo da nação rica: manter
tantos pesquisadores improdutivos. (p. 50)
É preciso entender as limitações do que nos dizem esses números. Treze mil artigos
é só o que podemos produzir com tanta gente e tantos gastos já realizados? Não
haverá um gigantesco potencial de aumentar essa produção?
Mais  ainda,  que qualidade têm esses  artigos?  Não serão muito pobres  e  estéreis
como ciência? (p. 50)
[...] Participar dos grandes temas internacionais significa conviver com os melhores
cientistas vivos. Significa beneficiar-se da sua competência e criatividade, que, de
resto se rebate sobre o ritmo de evolução desta ciência chamada de “mainstream”.
Significa  acostumar-se  a  padrões  de  qualidade  mais  elevados.  Todavia,  significa
como preço disso pouca aderência à nossa realidade e aos nossos problemas. (p. 50)
Em  oposição,  ficar  com  nossa  ciência  “de  subúrbio”  significa  que  não
compartilhamos os problemas com quem melhor estaria equiparado para conosco
colaborar. Significa muitas vezes optar por temas intelectualmente pobres ou onde
falta maior inspiração. Mas é também ter o privilégio, como cientista, de lidar com
questões  de  enorme  centralidade  na  vida  do  nosso  país.  É  ser  socialmente  útil,
lidando em primeira mão com nossos problemas  mais  importantes  e,  em alguns
casos mais angustiantes de nossa sociedade. É assumir a liderança intelectual  no
avanço teórico-empírico de um tema de pesquisa. (p. 51)



[...]  Agora  acabou  tudo,  o  que  querem é  o  mercado,  se  livro  não  tem 100  mil
exemplares vendidos, então não é mercadológico.
Isso está nessa linha que exige o produtivismo, no mundo globalizado essa historia
da informática, por exemplo, cada mês você tem um produto novo, é uma loucura!
Eu ainda sou de consertar coisas. Mas, tá cada vez mais difícil consertar coisas, e as
vezes mais caro que coisa nova. Mas isso entrou na cultura e a universidade ficou
prisioneira  disso.   Que  é  na  verdade  a  chave  maior  do  neoliberalismo.  Estou
pensando aqui  lo  que  você pode pegar  nessa  domesticação  que  você  chama,  na
verdade  acaba  sendo  uma  produção  apressada  quando  você  não  tem  linha  de
pesquisa forte, acaba sendo repetição de coisas que você publica.
O cara vai para o interior e passa dois anos para escrever um livr...
Como  consequência  desse  exagero  sim,  marginalizado,  só  dizer  o  que  está
acontecendo...

ANEXO D

“IDEIAS SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO, A CAPES E OS MECANISMOS DE

SINALIZAÇÃO” CASTRO (1979)

Em outro documento do mesmo autor, “Ideias sobre a pós-graduação, a Capes e os

mecanismos  de  sinalização”,  também encontramos  orientações  que  parecem indicar  uma

estreita ligação das políticas educacionais para a pós-graduação com a lógica do mercado. 

Estamos interessados em promover a produção de pesquisa e tecnologia e que essa
produção seja relevante, útil e aplicável à solução de nossos problemas. 
Neste  momento,  parece  oportuno  colocar  qualidade  à  frente  da  quantidade,
concentrar  recursos  onde  for  mais  produtivo  ou  promissor  e,  da  maneira  mais
incruenta  possível,  afastar-se  dos  programas  de  baixa  relação  custo/eficiência
(eficiência significa produzir bons alunos e boas pesquisas). (CASTRO 1979, p. 05)



ANEXO E

“SITUAÇÃO ATUAL E TENDÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO DOS PROGRAMAS

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO” – OSMAR FÁVERO (1996)

Para tanto, um pesquisador que muito nos ajudou nesta caminhada foi o Profº Osmar 

Fávero (1996), em suas abordagens críticas acerca da formação dos pesquisadores pelas 

políticas educacionais da pós-graduação “Situação atual e tendência de reestruturação dos 

programas de pós-graduação em educação”:

Por sua vez,  a  formação de pesquisadores,  objetivo maior  da  pós-graduação,  na
verdade  constituiu-se  quase  que  em  subproduto  da  mesma.  Em  primeiro  lugar,
porque a maioria dos pós-graduandos realiza apenas um primeiro e muitas vezes
único exercício de pesquisa, em sua dissertação de mestrado; em segundo porque os
próprios  programas  organizaram-se  como cursos,  deixando pouco espaço  para  a
prática da pesquisa de seus professores individualmente e  do programa com um
todo. Ainda são raros e relativamente recentes os exemplos de programa com um
todo.  Ainda  são  raros  e  relativamente  recentes  os  exemplos  de  programas  que
privilegiam a pesquisa como motor da pós-graduação, enquanto concepção e prática.
(p. 54)
Na  procura  da  pós-graduação,  associaram-se  uma  “demanda  social”,  entendida
como  a  aspiração  a  um  curso  de  nível  mais  elevado  em  Educação  (e  não  na
Pedagogia), e o atendimento às necessidades concretas de formação de professores
para os cursos de graduação que haviam se expandido enormemente de 1968 a 1978.



Além dos  professores  de  ensino  superior,  também buscaram o  mestrado  muitos
profissionais  ligados  às  secretarias  de  educação,  aos  ministérios  e  órgãos  de
desenvolvimento, nestes sobretudo os que trabalhavam com formação de recursos
humanos.  A essa  tripla  motivação  –  social,  acadêmica  e  profissional  –  pode-se
associar uma terceira, de natureza econômica: aos poucos, o mercado de trabalho
passou a privilegiar aqueles  que apresentam um certificado de nível mais elevado.
(p. 54)
[...] A falta de recursos e a rigidez das normas emanadas dos órgãos superiores e
cimentadas a  nível  das  estruturas  universitárias  são  as  mais  evidentes.  Mas,  não
podem  ser  ignorados  a  força  da  resistência  às  mudanças  do  saber
compartimentalizado  em  áreas  e  disciplinas,  os  entraves  burocráticos  assumidos
como  “barricadas”,  e  o  desestimulo  da  situação  nacional,  reiterado  governo  a
governo, ano a ano, dia a dia. (p. 66)
Evidentemente, os problemas da pós-graduação não se limitam ao planejamento da
reestruturação  e  expansão  dos  programas.  É  preciso  discutir  a  pós-graduação
principalmente pelos seus objetivos. (p. 76)
[...] E nesse nível não creio haver nenhum problema em insistir que a formação dos
docentes e dos técnicos se faça com base na pesquisa, entendida como uma reflexão
teórica sobre os problemas reais da sociedade e da educação brasileiras. O problema
aparece no paradoxo apontado por Sérgio de Luna (1993, p. 38): “o descuido da pós-
graduação com a capacitação docente, um dos seus objetivos centrais.”  (p. 77)

ANEXO F

DIRETRIZES DE CONSOLIDAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

(CAPES, 1978) - FRIGOTTO, GAUDÊNCIO33; SIANO, LUCIA MARIA FRANÇA34.

Dando  sequência  às  críticas,  reflexões  e  sugestões  para  a  melhoria  desta  política

desenvolvida  na  pós-graduação  stricto  sensu, apresentamos:  FRIGOTTO,  Gaudêncio35;

SIANO, Lucia Maria França36. Diretrizes de Consolidação da Pós-Graduação em Educação

(CAPES, 1978)

O acompanhamento da evolução da pós-graduação nos últimos 4 anos, pela CAPES,
indica a necessidade de se redimensionar as diretrizes e políticas de ação para a pós-
graduação em Educação. (p. 03)
A concepção das  diretrizes  e  políticas  de pós-graduação em Educação não  pode
nascer fora da direção da evolução da sociedade com um todo. Isso implica, de um
lado, em vincular as diretrizes da pós-graduação em Educação às tendências mais

33 Consultor CAPES – Área de Educação 
34 Coordenadora do projeto educação em 1978
35 Consultor CAPES – Área de Educação
36 Coordenadora do projeto educação em 1978



amplas do processo de desenvolvimento social, econômico e científico, e, de outro, à
evolução da prática educacional gerada no interior do sistema de pós-graduação pela
produção da comunidade científica. (p. 04)
Uma  estratégia  de  avaliação  do  desempenho  dos  programas  de  pós-graduação
deverá levar em conta a especificidade e o caráter peculiar de cada programa em
relação  ao  seu  contexto,  considerando  as  variáveis  de  cunho  quantitativo.  Esta
avaliação deverá ser cada vez mais uma tarefa assumida pela comunidade científica
da área, pelos agentes e gestores dos próprios programas em organismos próprios
(como colegiados de cursos e  ANPED) e órgãos de coordenação e apoio à pós-
graduação (CAPES, DAU, CNPq, FINEP). (p. 08)
Paralelamente,  caberia  à  CAPES um trabalho de  assessoria  técnica junto a cada
programa  para  promover  neles  um processo  de  auto-   avaliação  contínua.  Esse
trabalho  de  acompanhamento  contínuo  dos  programas  salientaria  os  aspectos
relativos  ao  corpo  docente,  discente,  infraestrutura,  biblioteca,  condições  de
produção  científica  dos  cursos,  etc.  Através  desses  mecanismos  a  CAPES  terá
subsídios  para,  de  um  lado,  orientar  os  programas  na  superação  dos  seus
estrangulamentos e realizar um diagnóstico mais qualitativo. (p. 09)

ANEXO G

“REPENSANDO A PÓS- GRADUAÇÃO – MARIA BRANDÃO (1978)

Outras propostas também são apresentadas por Maria de Brandão (1978) “Repensando

a Pós-Graduação”

Em outras palavras esses programas deverão visar como produto não o diplomado
em si, mas coortes de profissionais, grupos de técnicos que percebam a si próprios
como grupo de indivíduos com independência mas com uma perspectiva de ação e
de compreensão da realidade capaz de permitir a ação articulada, a pressão sobre
determinadas estruturas e a crítica de suas condições de ação profissional. (p. 03)
8.  Finalmente,  um último  pressuposto  é  de  que  a  pós-graduação  constitua  uma
oportunidade  de  acentuar  propensões  e  motivações  individuais  ou  grupais,
compensando a forte tendência homogeneizadora e autoritária do ensino nos demais
níveis. Isto não quer dizer que se estimule uma espécie de individualismo, mas que
se  incentive o debate e  a  liberdade d expressão,  a  crítica,  a  auto-avaliação e  as
experiências renovadoras. (p. 03)
[...] Interessa sim, que essa análise se realize sob a disciplina de uma perspectiva
teórica rigorosa, realmente provocativa. (p. 03)
A experiência tem demonstrado que as pós-graduações existentes são na realidade as
pós-graduações possíveis. As limitações de pessoal docente tem restringido a oferta
de aéreas de concentração ou mesmo imposto certas áreas talvez menos relevantes, e
definido  o  elenco  de  disciplinas  oferecidas.  O professor  local  –  não  visitante  –
ensina  três  cursos  por  semestre,  participa  de  numerosas  reuniões,  preenche uma
infinidade de formulários, atende  a alunos em pesquisa e se lhe resta tempo faz
algum trabalho de pesquisa ou de atualização de conhecimento. Há portanto muito
pouco  tempo  para  cada  atividade.  Por  esta  razão  o  contacto  com  o  aluno  é



prejudicado, o tempo para debates extraclasse é quase nulo, o auto-aperfeiçoamento
relegado a um último plano. (p. 04)
A  proposta  aqui  feita  exigiria  a  rigor  certas  pré-condições  irrealizáveis  na
universidade brasileira por enquanto: maior  racionalidade na distribuição do tempo
entre  docentes,  bolsas  realmente  atrativas  para  o  pessoal  discente,  gabinetes  de
trabalho, laboratórios, restaurantes, creches, etc. (p. 05)
Talvez  a  condição  mais  fundamental  para  isto,  no  plano  operacional,  seja  a
redefinição do papel do professor que passaria da condição de iniciador e fixador
das linhas de trabalho à base de cada disciplina, à de consultor e auxiliar de um
processo consciente e auto-diretivo de formação do aluno. (p. 06)

ANEXO H

PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 2011-2020

A Capes lança o PNPG - Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020. Todavia, os

planos  orientam políticas  públicas  para  o desenvolvimento  da pós-graduação desde 1975,

sendo quatro os que antecedem o atual PNPG 2011-20120.

O primeiro, elaborado para o período de 1975 -1979 partiu da constatação de que o
processo  de  expansão  da  pós-graduação  havia  sido,  até  então,  parcialmente
espontâneo, pressionado por motivos conjunturais e, a partir daquele momento, a
expansão deveria se tornar objetivo de planejamento estatal. O estudo apontou para
a necessidade de institucionalizar o sistema, elevar os padrões de desempenho e
planejar a expansão, tendo em vista uma estrutura mais equilibrada entre as regiões.
Já no PNPG (1982-1985), a ênfase recaiu na qualidade do ensino superior e, mais
especificamente, da pós-graduação. No plano referente aos anos de 1986 a 1989, foi
ressaltada  a  importância  do  desenvolvimento  da  pesquisa  pela  universidade  e  a
integração da pós-graduação ao sistema de ciência e tecnologia.
Em 1996, iniciou-se a construção de um novo Plano Nacional de Pós-Graduação.
Algumas versões foram elaboradas,  mas nenhuma se transformou em documento
público.
O PNPG 2005-2010 teve como principal proposta a formação de um número maior
de  doutores.  Uma das  novidades  do  plano  foi  a  proposta  de  uma  nova  divisão
regional  que  retirou  estados  mais  desenvolvidos  na  área  de  pós-graduação  das
regiões menos desenvolvidas. Um exemplo é o Centro-Oeste, que se juntou com o
Norte, mas eliminou o Distrito Federal, que se uniu aos estados do Rio de Janeiro e



Minas Gerais.
O PNPG 2011-2022 será o primeiro voltado a um período de dez anos.  O novo
plano, que faz parte do Plano Nacional de Educação (PNE), contém 14 capítulos que
abordam os planos anteriores, situação da pós-graduação no Brasil, perspectivas de
crescimento,  sistema  de  avaliação,  distribuição  da  pós-graduação  no  território
nacional,  internacionalização  e  cooperação  internacional,  e  financiamento  e
importância da pós-graduação. 
Entre as metas do Plano Nacional de Educação estão a titulação de 19 mil doutores,
57 mil mestres e 6 mil mestres profissionais por ano a partir de 2020. (REVISTA
COMEMORATIVA CAPES 60 ANOS 2011, p.37-38)

ANEXO I

“DOCUMENTO DE TRABALHO” (FÓRUM ANPED E GRUPO GESTOR

AMPLIADO)– HORTA (2011)

Assim, o referido “Documento de Trabalho” apresentado pelo grupo gestor, junto com

a exposição de motivos, foi discutido na reunião e teve sua redação final entregue a um grupo

gestor ampliado, constituído por 2 membros do grupo gestor original e por 13 coordenadores

de programas. Horta descreve-o, concluindo com algumas reflexões baseadas em tudo que

ouviu  e  leu  e,  acima  de  tudo,  vivenciou/vivenciaram,  enquanto  representante  de  área  e

coordenador no período de 1999-2001) e  depois  membro (2002-2004) – da  Comissão de

Avaliação de Educação na Capes:

A composição deste grupo gestor ampliado contrariava frontalmente a exigência de
representatividade regional,  fortemente defendida no próprio documento.  Dos 15
membros, 13 eram da Região Sudeste, dos quais 10 do Estado de São Paulo. Não
havia  nenhum coordenador  de  programa das  Regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro-
Oeste. Dos 15 participantes, 7 eram de instituições privadas, 5 de estaduais paulistas
e  2  de  instituições  municipais.  Apenas  um  coordenador  era  de  programa  de
universidade federal.
Este grupo gestor ampliado reelaborou o documento de trabalho apresentado pelo
primeiro  grupo  gestor.  O  texto  resultante  dessa  reelaboração  foi  assumido  pelo



Fórum  dos  Coordenadores  de  Programas  de  Pós-Graduação  em  Educação  e
posteriormente aprovado pela assembleia geral  reunida na 28ª  Reunião Anual da
Anped,  com  o  nome  de  “Avaliação  da  Pós-Graduação:  diretrizes,  critérios  e
indicadores”  (ASSOCIAÇÃO...,  2005).  Na  realidade,  o  grupo  gestor  ampliado
modificou profundamente o referido “Documento de Trabalho”,  esvaziando-o de
seus pontos mais polêmicos. Alguns exemplos:
[...] a ideia defendida desde o início pelo grupo gestor de elaboração de um modelo
de  avaliação  que  fosse  alternativa  ao  modelo  da  Capes,  mediante  a  sua
“insuficiência crônica”, o documento do Fórum dos Coordenadores foi abandonada
e passa a falar em consolidação e aprimoramento do modelo vigente, acreditando
que  essa  consolidação  e  esse  aprimoramento  o  tornariam crítico,  democrático  e
pedagógico.
[...]  O  documento  do  Fórum  esvazia  um  possível  tom  panfletário  presente  no
documento original, por outro lado é bastante reducionista ao apontar a ênfase na
produtividade e na competitividade como determinante da política educacional do
governo.
O  documento  final  retira  a  referência  ao  mestrado  profissional  e  as  críticas  à
privatização  e  à  mercantilização do ensino.Tal  mudança pode ser  explicada  pela
forte presença de coordenadores de instituições privadas de ensino no grupo gestor
ampliado.
Em relação à questão regional, embora os dois documentos enfatizem, em diferentes
momentos  a  necessidade  de  se  levar  em  consideração  na  avaliação  as
especificidades da área, não encontramos neles qualquer referência à necessidade de
adequação do modelo às diferenças regionais.
Referindo-se ao documento final aprovado na Assembleia Geral da Anped, em 2005,
escreve Pucci (2007, p. 438):
A associação tinha em mãos um projeto alternativo de avaliação para dialogar com
as outras áreas do saber vinculadas à Capes,   desenvolver ações propositivas em
relação ao processo de avaliação dos Programas de pós-graduação no Brasil. Até os
dias atuais, porém, do ponto de vista político, a proposta alternativa é apenas um
flatus  vocis;  não  foi  levada  adiante  nem pelo  Fórum nem pela  Diretoria,  e  não
incomodou ninguém. 
O autor deixa uma pergunta sem resposta: “[...] por que esse documento se mostra
estranho à Anped e ao próprio Fórum?” (PUCCI, 2007, p. 439). 
Talvez a resposta a esta pergunta que não quer calar possa ser encontrada, em parte,
na desmobilização causada pelo esvaziamento da proposta oriunda do grupo gestor.
Mas há uma razão mais decisiva: a iniciativa de elaboração, pela área da Educação,
de um modelo alternativo ao modelo Capes de avaliação da pós-graduação estava
baseada,  desde  seu  início,  em dois  pressupostos  que,  por  não  resistirem a  uma
análise mais aprofundada,  já prenunciavam o destino que ela teria.  Ambos estão
explicitados na exposição de motivos que acompanha o documento preparado pelo
grupo  gestor.  O  primeiro  pressuposto  era  que  havia  no  meio  acadêmico  um
descontentamento generalizado com relação ao modelo de avaliação da Capes. Na
realidade, a área superdimensionou sua própria insatisfação e algumas manifestações
conjunturais e episódicas oriundas de outras áreas. Na verdade, o que se notava, e
ainda se nota hoje, é uma aceitação cada vez mais crescente do atual modelo no
meio  acadêmico.  O  segundo  pressuposto  era  que  cabia  à  área  de  Educação  a
liderança  na  discussão  acadêmica  a  respeito  da  avaliação  dos  programas.  Essa
autoatribuição da área não encontrava - e ainda não encontra – ressonância e muito
menos  respaldo  nas  outras  áreas.  Trata-se  de  avaliação  de  programas  e  não  de
avaliação de aprendizagem. Além disso, a produção da área dentro dessa temática
não é suficiente para que esta se legitime como capaz de elaborar,  sozinha, uma
proposta alternativa. (HORTA 2011, p. 57, 58, 59, 60 e 61)



ANEXO J

ENTREVISTAS COM OSMAR FÁVERO E VERA MARIA CANDAU

Dando  continuidade  aos  paradoxos  encontrados  na  materialização  das  políticas

educacionais utilizadas pela Capes encontramos outros elementos que denotam a necessidade

de melhoria das ações por esta instituição na entrevista com o Profº Osmar Fávero e Vera

Maria Candau:

Profº Osmar Fávero: Esse primeiro período estamos discutindo pós-graduação em
geral, função e tal, e função da CAPES nisso, mas secundariamente ainda não é a
grande  discussão,  a  grande  discussão  começa  quando  entra  a  avaliação,  quando
começa a se discutir qual o papel da CAPES. Aí sim começa a discutir a função
maior da CAPES, aí que vem a história do mestrado com bolsa para dois anos, que
vem a discussão para criação para o doutorado, a preocupação com o desequilíbrio
regional. Aí você tem estudos grandes e bem feitos, e é logo mais, no final desse
período é 98, quando se discute um novo modelo de avaliação da CAPES que vem
aquela comissão nacional e que muda, não botaram a informática dentro do modelo,
botaram o modelo dentro da informática e que dá aquela crise braba da avaliação do
período 98, 99, 2000 que dá aquela crise com o... Nada disso que a CAPES fez
chegou para valer para mudança da avaliação, tem que mudar lá dentro mesmo.
Depois pedimos para Silvério assumir a coordenação da área, ele sofreu para burro.
A ANPED deu muito apoio a Bernardette, mas já era esse cara que é presidente da



CAPES (..) Jorge alguma coisa que trouxe todo o projeto de ciência.
Depois do Silvério, ele tinha como parceira a Célia Marcondes de Florianópolis, ela
fez um belo trabalho, porque ela conseguiu juntar a partir da formação dela que era
em Filosofia,  não que Silvério não seja,  mas ela  era mais agressiva para isso,  e
conseguiu fazer um bom núcleo do grupo de ciências humanas e sociais, porque lá
você tinha o grupo das engenharias, o da medicina que quebrava, e o resto era meio
disperso, e a medida que a ciências humanas juntou conseguiu acertar umas coisa, ai
quando entra valorizar os capítulos do livros tanto quanto os artigos de revista A1,
B1 e tal, foi nesse período que a Célia conseguiu.
[...] Depois foi que entrou essa outra coordenadora que é muito limitada, mas, aí não
tem mais mudanças fundamentais... A CAPES no B, essa que é a mudança, que era
uma coisa que a gente queria a muito tempo, que era professores da rede, do ensino
básico fazer com liberação e bolsa, porque o salário era muito baixo, consegue uma
liberação, você  tem duas matriculas,  consegue a liberação de uma e ganha uma
bolsa para substituir o salário da outra.  Isso é uma discussão da ANPED desde de
quando ela existe, desde os anos 80.  A CAPES fez agora, com universidade aberta,
ensino a distância,  isso aí  eu acho loucura e  estar dando problema, a  gente está
recebendo muita gente mantendo o vinculo de trabalho, que não está conseguindo
cumprir o prazo e não está conseguindo fazer tese boa. Tem gente boa, mas como
continua  trabalhando não  está  dando resultado  como se  estive  liberado,  de  jeito
nenhum, o que dá preocupação para nós.
Valdemar Sguissardi  que trás aquela história do acordo de Bolonha para cá da linha
do produtivismo. Tenho uma colega que fez um concurso para Lisboa, passou um
ano e voltou, perguntei porque voltou, ela disse que comparado ao Rio é nota dez,
vivo muito melhor  lá,  lá  não tem essa  história  de ter  conteúdos,  de  ter  grandes
aprofundamentos e  tal,  tem prazo, fez,  está  feito,  pronto,  manda embora.  Entrou
Bolonha para valer, a Universidade de Lisboa é boa, ela fez o contrato de um ano e
agora ela vai uma vez por semestre, então, isso é avassalador, não é mais docilidade
de  corpo,  é  docilidade  de  mente,  aí  você  pode  pegar  por  esse  referencial  de
intelectuais  que  você  está  estudando,  aí  você  está  jogando  está  formando  uma
geração instrumentalmente. 
Ah, há uma discussão muito importante na área da educação no final dos anos 80,
invade  90,  que  é  um questionamento  nas  áreas  de  concentração,  que  começa  a
colocar campos eixos e a CAPES força para ser só linha de pesquisa. Isso é meio
paralelo, mas está nesse período mais já mais recente dessa mudança de orientação
da CAPES, diminuir o tempo de mestrado, fazer o mestrado profissional, se possível
acabar com o mestrado, ir direto para o doutorado com uma introdução qualquer.
Mercadológico  no  sentido  grande,  não  para  atender  o  mercado,  mas  para  essa
produtividade de eficiência, essas matrizes que estão gerando esse tipo de avaliação,
essas coisas. Essa loucura de você fazer, não pelo valor do artigo, mas pelo número
de  citações  que  ele  recebe,  sabe  que  isso  é  fajuto.  Você  sabe  que  um  cara  de
medicina escreve lá um artigo e coloca nome de todas as pessoas e fica citando
outros.
O Silvério coloca nesse prefácio, num primeiro momento ele diz que o pessoal “Os
programas 7”, os titulares do “Programas 7”, normalmente escrevem mais, publicam
mais,  mas  dão  menos  aulas  e  tem  menos  orientação.  Então  você  joga  com  a
produção. Então o pessoal achou que ele estava sendo radical com essa afirmação.
Então ele passou quase dois anos levantando todas as médias das áreas e faz aquele
texto que está na revista da UFMT.
[...]Não acredito muito nesses planos, é uma caixa de planos, mas você tem um texto
que é fundamental que é do Ricardo Martins, ele faz uma avaliação do primeiro
PNPG, que é do período do Edson Machado e deu certo,  eu trabalhei  muito em
políticas  de  planejamento,  e  deu  certo  porque  ela  racionalizou  o  que  estava
acontecendo, o que não estava acontecendo ela não conseguiu racionalizar, como
por exemplo a não expansão dos mestrados no norte, ela não conseguiu, o pessoal
tava vindo todo para cá,  fazia doutorado no sul  e  tava ficando aqui no sul,  não
voltava  mais  para  lá.  Então  aí  ela  não  conseguiu.  Mas,  essa  racionalização  dos
mestrados existentes com bolsas e com auxílios, auxílios para pesquisa, com bolsas
especiais para manutenção do pessoal que estava antecipando a aposentadoria, ela
conseguiu fazer isso, esse texto do Ricardo é maravilhoso, está publicado na revista



Educação Brasileira do CRUB...
Os planos é mais exposições, disciplinamento, aí tem experimentos, mas eu não sei
como entram essas decisões de DINTER e não MINTER que faz parte na verdade de
controle de plano, como é que você pega uma universidade mais experiente e ajuda
os  membros  experientes  com  esses  programas  tanto  no  mestrado  como  no
doutorado, como naqueles outros programas de pesquisas, esses que você se associa
com um grupo de pesquisa forte e um de pesquisa mais novo, mais frágil e faz de
cooperação,  nós  fizemos  na  UFBA,  no  Mato  Grosso  com  verbas  do  CNPQ,
estimulando a diversidade e tal.
Profª Vera Maria Candau:  A gênese da pós-graduação “Stricto Sensu” no Brasil
teve muito a ver com a CAPES. De fato esta instituição foi fundamental no processo
de criação da Pós-graduação no país e continua sendo um dos protagonistas centrais
do  seu  desenvolvimento  até  hoje,  junto  com o  CNPq,  agências  internacionais  e
fundações estaduais de apoio à pesquisa e à pós-graduação. 
A própria Anped surgiu do incentivo da CAPES para a criação de organizações
específicas,  por  áreas  do  conhecimento,  vinculadas  a  sua  promoção.  Sou  sócia
fundadora da Anped e me lembro muito bem do papel da Capes na sua criação. 
Eu mesma me beneficiei do apoio da CAPES, no final da década de 60, com uma
bolsa para fazer o doutorado na Espanha. 
Considero que, numa primeira etapa, o papel da CAPES foi de estímulo/ promoção,
apoio ao desenvolvimento da pós no país. Promoveu bolsas de estudo no país e no
exterior,  professores  visitantes,  intercâmbios,  congressos,  seminários,  etc,  assim
como reforçou a infraestrutura e a afirmação dos programas que foram surgindo. 
No entanto, progressivamente foi estabelecendo com  muita força mecanismos de
controle da pós-graduação. Nos últimos anos sua atuação tem enfatizado a avaliação
e  o  controle,  o  que  tem favorecido,  na  minha  opinião,  o  engessamento  da  pós-
graduação: modelo único, indicadores quantitativos, falta de sensibilidade para as
diferenças  regionais  e  vocações  específicas  dos  programas,  pressão   de
produtividade numérica, etc. 
Nota-se que está todo mundo refém desta perspectiva e é difícil colocar o modelo
em questão...No entanto, há muito descontento entre os pesquisadores e já está se
esboçando  uma  reação.  Defendo  a  necessidade  de  criar  novos  critérios,  novas
questões se queremos mudar o modelo na perspectiva de uma pós-graduação menos
auto-centrada, com diversos perfis, e oferecendo uma contribuição mais relevante
para enfrentar os problemas atuais da educação brasileira. Isto supõe que a Anped,
os fóruns como o Forpred e outros, tenham um papel mais ativo e promovam um
amplo debate sobre o futuro da pós-graduação em educação no país. 

A afirmação de Osmar Fávero acerca do descrédito com os planos nacionais de pós-

graduação está  explicitada  num documento  elaborado pelo  próprio  autor  em 198037 “Das

dificuldades de colaborar na elaboração de um Plano Nacional de Pós-Graduação”:

1. Qualquer discussão sobre os planos no Brasil  - e os de Pós-Graduação são
um bom exemplo – encontra de saída uma primeira barreira: existem planos demais!
Pode-se até afirmar que não se faz planejamento; elaboram-se planos.
Em lugar de um processo comprometido e fecundo, resultante do conhecimento e da
reflexão  sobre  a  realidade  e da  decisão  de  nela  intervir,  através  de  mecanismos
definidos por uma racionalidade técnica e escudados numa racionalidade política,
tem se uma sequencia de documentos que, na maioria das vezes, se superpõem à
realidade, quando não a ignoram. Mas talvez se caminhe, contraditoriamente, numa
direção certa: os planos atuais tornam-se cada vez mais propostas de “políticas”.
2. Uma segunda barreira é representada pela quase total ausência de avaliação

37 Na época Fávero era Professor Pleno da FGV/IESAE.



dos “planos”. É difícil saber-se efetivamente o que foi aprovado e implementado e
de que forma o foi; sente-se apenas a execução de alguns programas (como o PICD,
por exemplo). Mas, mesmo sobre a execução destes, os controles não são mais que
“registros contábeis”. Por isso, fundamentalmente, as poucas análises existentes, por
melhores que sejam, são análises de discurso: o que pretenderam os planos, quais
suas contradições, como são “explicados” pelo contexto etc. Os planos não publicam
os diagnósticos, e quando o fazem, divulgam apenas “instantâneos” que foi visto, ou
do que interessou ver. (p. 02)
Falta inicialmente uma abordagem radical, crítica dos problemas... (p. 02)
3. Uma terceira barreira é mais forte: não se sente haver uma discussão prévia e
consequente da política de pós-graduação a ser fixada ou a ser revista, descendo a
cada  área  mas  conservando sempre  uma visão  global;  não  se  sente  também um
envolvimento conjunto das instituições, as quais devem explicitar, por sua vez, seu
compromisso com os problemas regionais e nacionais. (p. 02)
4. [...]  Aí  está  a  causa  última da  inviabilidade  dos  planos:  as  diretrizes  são
ideias, não normas; as estratégias são sugestões, não caminhos. As racionalidades
técnica  e  política  não  confluem  e  se  complementam;  nem  mesmo  se  chocam:
caminham paralelas. E, sabe-se, um interesse político derruba facilmente qualquer
critério  técnico,  quando não passa a  utilizá-lo para justificar  a  solução garantida
noutro  nível.  E  na  verdade,  técnicos  e  cientistas  transformam-se  todos  em
burocratas,  definindo  sobre  para  quem  encaminhar  as  magras  fatias  das  parcas
verbas e assumindo o papel inglório de justificar critérios injustificáveis. (p. 03)
Valeria analisar este fenômeno, no caso particular da formação pós-graduada dos
professores:  não  estariam eles  sendo  formados  também  como  “técnicos  de  alto
nível”, através de currículos absurdamente distantes das necessidades atuais, porque
tradicionalmente importados? Ou pior, treinados como “aprendizes de feiticeiros”,
tanto  nas  técnicas  de  pesquisa  originárias  de  um empiricismo  rasteiro  e  barato,
quanto nos métodos de ensino que têm como principal mérito castrar a criatividade e
anular a mínima possibilidade de crítica?Afinal, “quem educa os educadores”?

ANEXO L

ENTREVISTA MARLI ANDRÉ

Marli  André  na  entrevista  que  concedeu a esta  pesquisa,  também comunga destas

reflexões  a  respeito  das  contribuições  das  políticas  educacionais  da  pós-graduação  e  a

necessidade de melhorias em suas ações: 

Entrevistadora: A partir do processo histórico de existência da Capes, quais considerações

podem ser realizadas à pós-graduação em educação do tempo presente?

Marli André: Considero que a CAPES teve um papel importante na qualidade da PG no país.

A avaliação tem sido indutora de melhorias, aperfeiçoamentos, correções. O sistema de PG no

país é sem dúvida um sistema bem sucedido e grande parte deste sucesso se deve a Capes,

seja porque o sistema de avaliação criado tem como princípio a avaliação por pares, ou seja,

está  nas  mãos  de  professores  universitários  a  responsabilidade  de  analisar  os  cursos  e

programas, com critérios definidos que vem sendo aprimorados. A avaliação por pares tem



grande chance de ficar mais próxima às características e necessidades da comunidade. 

Uma questão que ainda persiste na avaliação da CAPES é a utilização de critérios

homogêneos  para  todas  as  áreas.  As  áreas  humanas  têm  aspectos  próprios  que  não  são

contemplados nestes critérios comuns. Por exemplo: a formação humana do pós-graduando

que tem peso considerável nas Humanas não tem sido valorizada na avaliação; as publicações

em livros que são importantes nas Humanas têm sido contestadas pelo sistema geral da pós-

graduação. O papel do mestrado na formação dos alunos tem um sentido diferente para as

diferentes áreas. A inserção social do curso na área das Humanas tem um peso considerável,

enquanto que em outras áreas não. A avaliação com seus critérios homogêneos não contempla

essas peculiaridades. No entanto, o fato de a avaliação ficar sob a responsabilidade dos pares

possibilita alguns ajustes no julgamento dos programas e em certo sentido até um atendimento

a essas peculiaridades. 

Outra questão do modelo de avaliação da CAPES é a atribuição de notas e rankings,

baseadas  nos  critérios  comuns.  Isto  faz  com que  programas  grandes,  complexos  fiquem

prejudicados pela  dificuldade de manter uma boa distribuição dos requisitos por todos os

docentes. Programas menores ficam, então, com mais chance de sucesso. Este fato pode levar

á  fragmentação  dos  programas  para  cumprir  os  critérios.  As  diferenças  entre  Novos  e

Consolidados  também não é  contemplada  pelo  modelo,  ficando para  os  participantes  das

Comissões  o encargo de modular  essas diferenças.  [...]  Essas  são minhas  observações  no

momento. 



ANEXO M

“A PÓS-GRADUAÇÃO NA UNIVERSIDADE BRASILEIRA” – SOUZA (1977)

Para  elucidar  esta  constatação  citaremos  os  escritos  de  SOUZA (1977)  “A Pós-

Graduação na Universidade Brasileira” corrabora com esta constatação:

A pós-graduação no Brasil desenvolveu-se de forma sistemática no decurso da 
década de 1960, oriunda de duas correntes universitárias: a Europeia e a Americana. 
(p. 01)
O modelo americano foi introduzido no início de 60 pelo Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica de São José dos Campos, Universidade Federal de Viçosa e pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do COPPE. Caracterizava-se pela 
nítida distinção entre o Mestrado e o Doutorado, obtidos mediante cursos 
acadêmicos que precediam a elaboração da dissertação ou tese. Esta segunda 
estrutura passou rapidamente a constituir-se o modelo nacional de estudos pós-
graduados com aprovação, em 1965, do Parecer 977/65 do Conselho Federal de 
Educação, de autoria do Professor Newton Sucupira. O parecer define com detalhes 
os objetivos  e a estrutura da pós-graduação em nosso país e tornou-se o documento 
básico para a implantação sistemática deste nível de ensino em nossas instituições de
ensino superior. (p. 01)
Concluindo , com a aprovação do I PNGg, o Ministério da Educação e da Cultura,
quis apresentar as diretrizes básicas e as metas fundamentais para que os órgãos
responsáveis pelo desenvolvimento qualitativo e quantitativo do ensino superior no
Brasil, possam propiciar, junto às nossas Universidades, a formação de um corpo



docente altamente especializado e propulsor do desenvolvimento acadêmico auto-
gerado,  capaz  de concretizar  os objetivos fins  e  meio da educação superior,  que
estão intrinsecamente ligados ao ensino, pesquisa e extensão. (p. 08)

Realçando estas palavras de Chauí, o professor Wenceslau da Universidade Federal de

Uberlândia em seu texto38 “Rumos da Pós-Graduação Brasileira: Geração de Conhecimento,

Formação de Pessoal  e  abertura  de  novos cursos  de  1999” discorre  esta  influência  deste

modelo  de  universidade  descrito  por  Chauí  nas  políticas  da  pós-graduação  stricto  sensu

brasileira:

[...]Este nível  de ensino concentra a  maior parte  da produção científica do País,
forma os profissionais de ponta para o mercado, para a docência de nível superior e
para a burocracia estatal. Com isto, a pós-graduação oferece às universidades um
novo horizonte a ser  alcançado por seu intermédio, sinalizando o caminho a ser
seguido na busca de um novo padrão universitário. Portanto, na “crise das bolsas de
estudo”, talvez seja possível perceber-se muito mais. Na verdade, o que está em jogo
é  a  definição  do  perfil  da  universidade  do  ano  2000,  onde  a  produção  de
conhecimento  será  ponto  chave  e  quem  detiver  a  capacidade  de  gerar  este
conhecimento controlará amplas fatias do poder de decisão na sociedade. Por isso, o
interesse  das  instituições  de  ensino  superior  pelos  recursos  que  garantam  o
desenvolvimento deste nível de formação, a recusa pelo Estado de bancar todo o
processo  e  atenção  dos  setores  produtivos  (inclusive  trabalhadores)  sobre  o
desenrolar dos fatos. (p. 233)
 [...]a questão do conhecimento como fator  gerador de progresso bem como das
condições para gerá-lo nas universidades e instituições de pesquisa.
Desenha-se,  portanto,  um interesse contínuo dos setores  produtivos da sociedade
capitalista pelos trabalhos de pesquisa, de produção de inovações, que lhes permitam
posicionar-se vantajosamente dentro do novo paradigma produtivo que se muda de
forma vertiginosa, dependendo cada vez mais do progresso técnico e da criatividade
dos  trabalhadores,  etc.  Por  isso,  o  sistema  educacional  passa  a  ocupar  posição
privilegiada  neste  novo  modelo  de  sociedade,  já  que  os  trabalhadores  que  irão
ocupar os cargos no interior das empresas não podem seguir os velhos princípios
assentados  no  taylorismo,  mas  precisam  desenvolver  habilidades  específicas,
capacidade de decisão, etc, o que implica, no retorno da inteligência para o mundo
da produção.  Apesar  destas  pressões,  a  escola não deve descurar  de seu aspecto
formador do cidadão e não apenas qualificatório para o trabalho. (p. 234-235)
[...]  As  novas  exigências  colocadas  na  legislação  pressionam  pelo  aumento  da
capacitação docente e do envolvimento em atividades de pesquisa. Onde conseguir
estes  quadros?  O caminho  atual  tem sido  buscar   no  interior  das  universidades
públicas, numa sangria interminável de recursos humanos formados a duras penas e
a um custo altíssimo por parte do Estado. A via normal contudo, deve ser a dos
programas  de  pós-graduação  mantidos  pelas  instituições  que  apresentam  esta
capacidade, notoriamente as universidades públicas. (p. 237)
Percebe-se, dessa forma, que a pressão pela redefinição do papel da universidade
nesta nova sociedade está colocada. Além das discussões internas visando alterar seu
perfil devem ser juntadas as demandas externas descritas, tanto do setor produtivo
como das universidades privadas e do Estado. Que tipo de universidade deve ser
implementada? E com quais funções? Portanto, as próprias instituições geradoras de
conhecimento estão se adequando a este novo cenário, onde novas demandas lhes
são colocadas, para as quais muitas vezes não estão preparadas para responder. Sem

38 NETO, Wenceslau Gonçalves. Rumos da Pós-Graduação Brasileira: Geração de Conhecimento, Formação de Pessoal e 

abertura de novos cursos. Educação e Filosofia, v. 13, n. 25, 231-248, jan./jun. 1999



contar que, em virtude da complexidade das novas atribuições, bem como da forma
e  infraestrutura  necessárias  para  exercê-las,  este  novo  modelo  de  universidade
apresenta-se de alto custo. (p. 237)
[...] a pós-graduação trabalhou sempre com a formação de recursos humanos de alto
nível, basicamente voltados para a docência universitária, e com a implementação da
pesquisa.  Mas o objetivo primordial  foi,  até  pouco tempo atrás,  a formação dos
quadros docentes. Apenas na universidade existe a exigência, no interior da carreira
docente,  de  título  de  mestre  ou  doutor.  O  setor  produtivo  não  coloca  tais
obrigatoriedade ou necessita dessa qualificação para que seus quadros desempenhem
as funções de gerenciamento. Contudo, com a rapidez com que o conhecimento tem
sido produzido e as inovações tecnológicas têm se colocado no mercado, também
este setor passou a buscar os cursos de mestrado e doutorado. Não por exigência de
títulos, mas pela atualização e contato com as novidades que este nível de estudo
propicia aos candidatos, o que os torna recursos humanos extremamente requisitados
no mercado. (p. 239-240)
Mas que tipo de conhecimento está sendo gerado? Estão realmente os programas
formando pesquisadores? (p. 241)
...criou-se uma engrenagem autoprodutora de teses padronizadas que se multiplicam,
sem ampliar o conhecimento. (p. 242)
Antes de mais nada, lembrar que a grande preocupação no interior da sociedade
capitalista neste momento é com a geração de novos conhecimentos, e é por esta via
que as universidades têm sido pressionadas a direcionar seus trabalhos e reordenar
seus perfis. (p. 247)

ANEXO N

ENTREVISTA COM BERNADETE GATTI

Nessa mesma direção de constatações e questionamentos, é que  a Profª Bernardete

Gatti,  em entrevista  concedida a esta  pesquisa esclarece sobre esta  mudança no papel  de

atuação  da  Capes,  da  necessidade  da  formação  envolver  ensino  e  pesquisa,  de  propostas

alternativas a este modelo avaliativo da Capes, da influência da burocracia, das diferenças

substanciais entre o modelo de pós-graduação brasileiro e demais países, da subserviência da

ciência brasileira, colonização do conhecimento, modelo de Estado neoliberal, o papel dos

intelectuais, dentre outras:

Profª Bernardete Gatti: A Capes começou a formalizar demais a avaliação dos cursos

de pós-graduação, partindo pra uma quantificação, que nós temíamos que esta quantificação

ficasse assim, fosse levada a um limite até absurdo. Não chegou, mas está quase né, tudo é

muito numerado, você dá ponto para livros, ponto para isso, ponto para aquilo. Claro uma

medida arbitrária como todas né, de qualquer maneira aceita, de uma certa maneira acatada,

mas extremamente discutível e nós pensávamos naquela época, eu já havia  coordenadora de



área, o Osmar foi coordenador de área, eu havia sido presidente do comitê do CNPq e não

tínhamos a preocupação de distinguir o que é um auxílio a pesquisa a pesquisador, que é

trabalho do CNPq do trabalho da Capes que tem que olhar para a formação, nós fomos às

origens da Capes lá com Anísio Teixeira e todos os iniciais a educação da Capes era formação

do pessoal do ensino superior.

Então,  nós  achávamos  que  o mestrado e  o doutorado deveriam ser  avaliados  como

cursos e não uma avaliação de pesquisadores individualmente. Mas a ideia que um curso de

pós-graduação mereceria um olhar como um lugar de formação. E como lugar de formação,

claro que é lugar da pesquisa, mas não é só a pesquisa, você tem a parte do ensino, também

tem  o  mestrado  porque  o  aluno  chega  da  graduação  com  necessidades  grandes  de

aprofundamento. Então, esta parte de você estar formando pessoas que é preciso continuar

ensinando e depois desenvolver a autonomia desse aluno para caminhar prum doutorado era

um consenso entre nós e nós resolvemos então escrever o documento para ver se isso tinha

algum impacto na Capes. O documento foi levado a discussão, discutido na Anped, mas a

burocracia  estatal  instaurada  no  país  ela  tem  muita  dificuldade  de  comunicar  com  a

comunidade, a gente não tem muita interferência, isso é uma realidade, quer dizer todos os

sistemas eles são bolados, pensados, bolados (risos) pensados lá na Capes pelos técnicos por

algumas pessoas e de certa maneira eles acabam sendo impostos, claro que com a anuência de

uma boa parte dos representantes das diferentes áreas e outros acabam apenas acabam se

submetendo a isto né? Ninguém apresenta alternativa. Eu acho que isto é que tá faltando,

faltam alternativas que sejam apresentadas com força. Dois tipos de força: 1- a força do apoio

forte de diferentes segmentos da academia e 2 – a força de um modelo que tenha fundamentos

científicos e teóricos muito claros. Tá aí duas formas. Nós temos alternativas para isso. A

própria profª Clarilza que é hoje a coordenadora de área, há muitos anos atrás ela apresentou

uma proposta de uma avaliação bem “suscetível”, muito interessante, com níveis, mas nunca

chegou a ser se quer a ser considerada. Nós estamos sim no domínio de pessoas que pensam

que números traduzem qualidade e acho que isso é geral, porque nós temos aí o IDEB, nós

temos aí o ENEM (risos), Provinha Brasil.

Nós  estamos  achando  que  números  numa  medida  relativa  a  pouca  coisa  traduz

qualidade e isso vem da pós-graduação até a graduação e até a educação básica. É esse o

momento que a gente vive, nós chegamos ao limite do que eu chamo de uma numerologia,

que tá começando, perde o sentido, que precisaria ser discutido, mas isso na pós-graduação eu

acho que isso poderia ser pensado de forma diferente.É o que eu digo a burocracia estatal ela

tem um quê do autoritarismo sim e por mais que se diga que seja discutido no conselho, que é



levado à sociedade não é ouvido.Hoje eu creio que há um modelo da engenharia de produção

que foi ajustada a avaliação da Capes, numa ou outra área tem uma luta, por exemplo, na área

da educação nós conseguimos que fossem avaliados os livros, porque para nós livro é muito

importante e não é importante para outra área e para nós é; conseguimos a nossa comissão,

através da sua representante, conseguimos incluir as nossas atividades junto a secretaria de

Educação que não era considerada.  Então, assim abrir  brechas, mas não adianta porque o

modelo é muito bom, nós vamos temos que superar este modelo uma hora ou outra.

Entrevistador– E o que a Sra acha da Regionalização. O que a Sra considera que, a

Capes tem algum avanço neste sentido? 

Bernardete – Muito pouco, porque a ideia é que a ciência, sempre por trás de tudo isso,

uma ideinha do século XIX, que a ciência é una, que o modelo de ciência é único e portanto

os critérios tem que ser universais. Hoje a gente tá, os cientistas, os grandes cientistas, os

métodos científicos eles já superaram isso... Não que seja ruim, tem o seu valor, mas hoje nós

estamos já no mundo das interfaces e pós-graduação é curso, portanto ele tem que ser olhado

como um  lócus de formação e é isso que eu acho que ninguém quer olhar, eles querem olhar

como lócus de produção da ciência, eu acho que isso é uma confusão aqui no Brasil muito

séria, em qualquer país que você vá, curso de pós-graduação, é curso, você vai aprender, nos

EUA você tem um rol de disciplinas que você tem que fazer enorme, você faz provas, exames,

mas o exame de qualificação, não é um exame de projeto de pesquisa só, é um exame mesmo

escrito sobre tudo o que você aprendeu, é prova, porque você tem que mostrar para ser doutor

que você tem conhecimento de toda a área,  ou seja, de tudo que é básico,  de tudo que é

fundamental.  Na  França  também você  faz  um exame  do  DA,  você  tem que  demonstrar

conhecimento, depois você defende o seu projeto, no entanto aqui só se visa a questão do

projeto, você acabando afunilando a formação também dos nossos doutores, eles trabalham só

num tema, só numa metodologia e depois eles ficam com dificuldades até de se expandir

como autodidatas  autônomos  que  tem um domínio  cultural  ampliado dentro  das  diversas

linhas acadêmicas. Então, esse nosso caminho está precisando de uma boa reflexão, de uma

boa reflexão. Isso é especialmente grave para as ciências humanas, onde os nossos trabalhos

eles não são do tipo de trabalho que é feito na medicina que você tem um problema e ele se

desdobra em 50 pequeninos projetos, cada um vira mestrado, depois vira um doutorado e o

orientador acaba juntando todos aqueles dados para produzir um dado maior, você parte das

partes pro todo, nós temos problemas quando nós tratamos de seres humanos por exemplo que

estão aprendendo de ir das partes para o todo, nós temos que ir do todo para as partes  e isto é



uma maneira científica de trabalhar que não permite que você fique fazendo trabalhinhos. 

Entrevistador: o tempo é diferente e

Bernardete: o tempo é diferente, a modalidade é diferente, o método é diferente, os

caminhos,  os  procedimentos  empregados.  Então,  esta  equalização  de  todas  as  áreas

consideradas em produção científica num modelo único me parece hoje uma coisa que deveria

já estar ultrapassada. Também nos outros países não há sistema de avaliação deste tipo, a

avaliação ela vem pelo tipo de trabalho que a universidade produz de um impacto que ele tem

na academia, não é uma avaliação central, com programa A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5... isso é coisa

do Brasil?Não se acha modelo de avaliação que faz 1,2, que avalia curso de pós-graduação

não tem, o curso se projeta pelo trabalho que ele tem, então Havard não é avaliada, a pós-

graduação dela entende, ela é considerada pelos pares que veem seus trabalhos como top, né

Universidade da Califórnia, não tem uma coisa, é a mesma coisa, se projetam pela qualidade.

Aliás, houve uma reunião a dez anos atrás dos pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação onde

se discutiu veementemente essa questão e onde houve sim a proposição de as universidades se

autoconfrontassem   na  sua  produção,  seria  uma  autoavaliação  de  pares,  em  que  as

universidades se apresentassem como um todo, não esse ou aquele programa e elas então

trabalhassem juntas, não no sentido de dar consenso, mas de reconhecer trabalhos aqui, ali

essas avaliações internacionais que por exemplo a USP, umas das boas, das bem colocadas,

elas são avaliações que não são feitas no âmbito da academia, são institutos externos que

querem fazer uma orientação pra estudantes de moda internacional e que criam certos mitos e

que dão aqueles  rankings.  Eles fazem a crítica dos indicadores,  porque como é que você

equaliza  uma  universidade  aqui  no  Brasil,  como  uma  universidade  na  Índia  como  uma

universidade na África né, você acaba pondo  um modelo único pra coisas diversas. Isso leva

ao que? Leva a desconsideração de todo o trabalho que outras universidades fazem em outras

direções e que são tão importantes quanto. Então, tudo o que você procura modelo único não

é bom pra humanidade, não é bom para a humanidade, porque a humanidade é diversa. Então

e a Capes está nessa história de modelo único, fica muito difícil, eu concordo que precisaria

ter, se você vai manter este modelo de avaliação centralizada, você tem modelos, algumas

coisas básicas, mas depois que se olhe a diversidade, que se olhe o impacto na região, que se

olhe o desdobramento do programa, que se olhe as redes em que ele se integra, que os alunos

integram, ou seja, nós podemos assim aprimorar qualitativamente esta avaliação. Agora pra

isso  nós  precisaríamos  realmente  não  funcionar  com  apenas  uma  comissão  central,  nós

teríamos que ter competências instauradas em várias partes do país, para poder desenvolver

um modelo desse. Mas, talvez fosse mais simples a Capes fazer isso, porque você teria uma



comissão central que avaliaria quatro ou cinco quesitos básicos, por exemplo, a qualidade do

corpo  docente,  enfim,  infraestrutura  e  pode  ser  computadorizada  tá  certo  e  você  teria

comissões regionais bem formadas entende, que olhariam aquela estrutura que eu falei para

você  de  árvore,  como  se  desdobra  esse  programa  numa  determinada  região?  Qual  é  a

penetração que ele tem no social? Pras áreas de educação seria muito importante, ciências

sociais também, economia também, administração também, só que com este pensamento de

ciência una nós acabamos não tendo condição de criatividade, acabamos não tendo condição

de  pensar  alternativa,  mesmo  porque  tantas  alternativas  que  já  foram pensadas  e  que  as

pessoas deram com a cara na porta, na porta do que? Volto a dizer de uma burocracia estatal

instalada que não muda a sua decisão, que não há diálogo, são pessoas onde não há diálogo e

portanto, não há democracia, nós não vivemos uma democracia nesta área da avaliação dos

programas. Estou falando em democracia, não em bagunça, de fazer o que eu quero, não é

isso, uma discussão ampliada onde há trocas e onde se forma em consenso, tem que se mudar

este modelo pra caracterizar melhor as questões.Segundo ponto que eu acho importante é que

nós somos muito subservientes a determinadas instâncias internacionais que não tem tanto

valor assim para os próprios cientistas dos grandes países, nem pra Rússia, nem pra China,

enfim nem para os países da Europa e também até os EUA, são instâncias que ficam um

pouco  acima  do  mundo  científico  fazendo  este  tipo  de  quantificação.  Nós  somos  muito

subservientes a modelos externos numa universidade americana, num determinado lugar, olha

não tem duas universidades americanas iguais, porque lá é tudo descentralizado, não tem uma

orientação central, não tem lei central, não tem nada, é tudo descentralizado, aliás desde a

creche,  é  tudo  iniciativa  da  comunidade.Uma  coisa  muito  difícil  para  nós  brasileiros

entenderem, porque nós somos muito centralistas, nós vivemos numa ditadura atrás da outra,

nós temos uma certa tradição de  autoritarismo e centralismo que para nós é difícil entender

uma democracia como a americana, modelo americano que é um dos modelos, tem muitos

modelos  de  democracia.  Mas  o  que  eu  tava  falando,  que  eu  preciso  retomar,  há  uma

subserviência, então este estudante vai lá, ele estuda naquela universidade, ele acha que aquilo

é os EUA inteiro e ele traz o modelo de lá para cá. Gente o que é isso, a gente vai lá em

Carolina, mas Carolina tem uma certa vocação, tá certo, é aquilo mas ela é muito diferente da

universidade da Pensilvânia, da universidade de Bekley, totalmente diferente. Então, eles são

muito alienados neste ponto de vista,eles acham que aquilo que eles viveram é que é os EUA

e  não  é,  não  é,  por  isso  que  eles  têm  uma  riqueza  de  produção,  porque  ninguém  fica

procurando ponto disso, ponto daquilo, eles se engajam em grupos de pesquisa, em núcleos e

eles vão caminhando e a formação no doutorado é formação, ele faz cursos, um atrás do outro,



é formação, ele tem que estudar aprofundadamente como na França, como na Suécia, como na

Holanda, por isso que a dificuldade dos brasileiros quando vão para o exterior, não sabe a

língua (risos) ? Então, esta visão estreita que muitos pesquisadores hoje do Brasil trouxeram

de universidades americanas ou de universidades canadenses ou da Inglaterra, e que aquilo

que eles vivenciaram é o todo não é verdade, acaba tendo assim no Brasil um impacto que não

é bom, que não é bom por esta falta de informação do indivíduo, dele se colocar no contexto

americano, tem de se colocar no contexto inglês para entender. Então, não é verdade que o

modelo de Havard é o modelo de todas as universidades, cada uma tem a sua vocação, claro

que eles procuram os melhores professores, eles procuram selecionar o seu corpo docente, as

mais gabaritadas em termos de realizações, porque não é só produção científica, eles têm

realizações esportivas, eles têm realizações em música, em arte, em lazer, enfim, eles têm

realizações  em vários  campos,  as  boas,  as  que  têm possibilidades  procuraram sempre  se

aperfeiçoar nisso, buscando...Nós vivemos essa colonização do conhecimento, mas é pior que

isso,  porque  a  colonização  do  conhecimento  pode  ser  boa  na  medida  em  que  nosso

colonizador detém um conhecimento muito importante, interessante. Mas, é o outro lado, é a

colonização  sobre  formas  estruturais  de  produzir  o  conhecimento,  é  mais  fundo,  então  a

colonização na forma de produzir o conhecimento e isso é uma camisa de força, é uma camisa

de força, na verdade a gente sabe que os pesquisadores de ponta eles rompem com esta camisa

de força (risos), são aqueles que causam rupturas, não que você não tenha que aprender certos

métodos,  tem,  o  problema  é  você  ter  subserviência,  tá  certo,  a  um  tipo  só  de

procedimento.Nós não temos tido esta flexibilidade cognitiva, que eu chamo de sensibilidade

cognitiva, nós estamos perdendo a sensibilidade cognitiva, não é uma questão de amor ou de

paixão não, porque esta fecha também, é uma questão de conhecimento, mas conhecimento

sensível,  tomando este  conhecimento como situado e relativo.Então,  acho que,  esse é,  os

matemáticos  acreditam nisso,  justamente  porque eles  são muito  estruturadinhos,  agora  os

grandes matemáticos sabem desta diferença, sabem desta sensibilidade que você precisa ter

para  explicar  um  novo  modelo  que  não  está  dentro  por  exemplo,  dos  cânones  básicos

tradicionais.Eu fiquei envolvida até uns 2000, que eu discutia, que eu propunha para escrever

e ai eu desanimei, né, eu falei vou ficar na minha área, minha área é formação de professores,

porque eu acho muito mais importante para o país que isso tudo (risos), do que o tipo de

pesquisa  que  a  gente  vem produzindo,  que  precisaria  ser  de  outro  tipo,  mas  apesar  das

cobranças que existe, até do presidente da Capes, em relação ao que vocês estão fazendo da

educação, o modelo Capes não permite que você realmente tenha uma atuação efetiva junto as

redes, que você desenvolva a pesquisa-ação, porque essa leva muito mais tempo, é tudo muito



diferente da temporalidade da Capes. Então, você acaba caindo na mesma marca. E a pergunta

pode ser devolvida pra ele: o que a medicina está fazendo pela população brasileira? Estou

falando da população e não os livros não é?Então você nota a pesquisa, alta pesquisa, altos

instrumentos para um grupo pequeno, os grupos de pesquisa e a elite que pode pagar por

certos tratamento e o povo tem o que? Então, o que a medicina está contribuindo pro povo? O

povo em geral, muito pouco. 

Entrevistador – Bernardete  pra você por que a cultura da educação ainda não mudou?

Por que se valoriza tanto a avaliação?

Bernardete – É modelo de Estado, é o modelo de Estado que nós temos gente, nós

temos que reconhecer que o governo que se instaurou, na proposta social, ele se tornou na

área da educação uma proposta neoliberal né, é o que nós estamos vivendo.Desde Fernando

Collor, mas eu acho que mais a partir de Itamar, que começou a instaurar, Fernando Henrique

e aí se agudizou né, porque o modelo que o Paulo Renato implantou não tinha essa, nem esta

intenção  e  nem esta,  não  tinha,  era  uma intenção  diagnóstica,  nós  passamos  da  intenção

diagnóstica para uma intenção de controle e isso parece que as pessoas não percebem, tá todo

mundo iludido e até mesmo os nossos colegas, porque acho que tem um dever de consciência

maior não são capazes de analisar o que aconteceu, já tem algumas análises, eu já tem, tem

colegas nossos, o Luiz Carlos Freitas por exemplo, que tem mostrado isso com muita clareza,

né quer dizer, o modelo que está aí é o modelo de Estado Avaliador, é um modelo controlador,

nós perdemos a idéia de diagnóstico, de oferecer pras redes subsídios para elas melhorarem o

Currículo Lattes É, outra forma de controle a pesquisa ela não é um ato individual, ela é um

ato  coletivo  cada  vez  mais,  cada  vez  mais.  Nas  ciências  humanas  nós  precisamos  de

interlocução.

Somos nós que estamos atribuindo este valor entende, não é um valor em si né, então é

muito  complicado,  esta  avaliação  das  revistas  é  complicada,  temos  poucas  revistas

consideradas.  E  com  relação  às  revistas  na  nossa  área,  agora  eu  acho  que  isso  vai  ser

insustentável  dentro  da  Capes,  inclusive  porque  de  repente  o  volume  de  produção  de

coletâneas ficou tal, que realmente sabe, eu sou consultora de editora científica, não ganho

nada para isso, mas às vezes eu recebo coletânea e eles dizem oh nós só vamos publicar

coletânea que seja temática, que tenha um eixo orientadora, aquelas características que eu

descrevi, aí 10 coletâneas, uma tem esta característica entende, porque o pessoal ta juntando

qualquer coisa para fazer um livrinho.

Eu não desisti de fazer a formação e a boa pesquisa discutindo com os programas de

pós-graduação como a gente poderia melhorar a questão da formação na pós-graduação, eu



não desisti nesse nível que eu chamo de micro, atuando internamente junto ao meu programa,

aos programas que me convidaram .

Ninguém faz uma boa investigação sem uma boa formação, nos EUA eles levam em

média para fazer um doutorado, sete anos, em média porque lá não tem prazo, tá certo, não

tem prazo, tá certo, então você vai fazendo os seus créditos lá , quando você se sentir pronto,

você faz o Quarifaine, que é o exame, é um exame tá certo e aí você apresenta o seu projeto,

em média você leva sete anos para fazer um doutorado nos EUA. Mas, aí você tem tempo pra

aprofundar, estudar, participar dum congresso, porque aqui nós somos sobrehumanos.É um

negócio  impressionante  isso  e  aí  a  gente  acredita  no  Skinner,  né,  no  condicionamento,

condicionamento operante, bem condicionadinhos, é muito ruim isso, nós queremos suprimir

muitos anos de atraso aqui no Brasil, atraso de escolarização, atraso de institucionalização de

pesquisa em poucos anos, não dá, não dá, o que nós estamos fazendo é uma coisa muito

superficial. Aliás, veja o absurdo do Brasil e o absurdo dos nossos intelectuais, pós-doutorado

não é título, ele não defende tese, não defende cargo, não defende nada, é um estágio, estágio

pós-doutoral. Você dizer eu fiz um pós- doutorado em tal lugar, eu fiz pós-doutorado, mas se

dizer pós-doutor, eu perguntei para um colega, você deixou de ser doutor. Eu chamo isso de

grau de desinformação, quer dizer como é que nós valorizamos sempre um papelzinho e não

sabemos nem o significado do papel, então, eu como editora de revista, a gente recebe lá, o

cara é pós-doutor não sei o que, eu mando tirar, ele é doutor em que, pós - doutor não é título,

não  é  título.Então,  é  muito  ranso  colonialista  mesmo (risos).O intelectual  orgânico  é  um

conceito muito rico, do qual a gente pode derivar muitas coisas, ele permite, na medida em

que você admite organicidade, ele permite diversidade, ta certo, então o engajamento ele em

diferentes situações, em diferentes níveis e o coletivo. Então, se você tem, ele é orgânico, um

físico teórico fica lá só com as ideias caraminholas, ele pode ser um intelectual orgânico, com

certeza, tá certo, se ele tiver as preocupações sociais associadas aquelas questões que ele está

colocando muito lá na frente, muito abstratamente, o abstrato também tem seu lugar, agora

porque você trabalha num nível muito abstrato, não quer dizer que você seja um despregado

da  sua  realidade,  então  se  esse  físico  teórico,  ele  tem  preocupações  com  formar  novas

gerações e possam avançar em relação aquele ponto pensado, ele já é organicidade dele, então

assim a organicidade admite variações. Eu acho que a interpretação do Gramsci é muito pobre

entre nós,  acho que nós precisaríamos rever.  Esta questão da Capes é complicada e acho

assim,  que  enquanto  não mudar  esta  burocracia  que  se  instalou  ali,  houve  uma tentativa

quando  o  profº  Cury  assumiu,  havia  a  esperança  que  houvesse  uma  revisão  da  postura

burocrática da Capes, não para diminuir a qualidade, mas para se adequar a diversidade e a



necessidade de maior criatividade, mas ele acabou não ficando e aí instaurou esse modelo que

ta aí e muito difícil de mudar esse modelo, tão já, então assim são as vicissitudes históricas, só

que a gente não pode parar de pensar, de pensar criticamente, pensar criticamente é nunca

aderir  em primeira mão a nada,  certo (risos), é ter  seu distanciamento,  olhar,  refletir  né ,

ponderar,  verificar  se  não  existem  outras  alternativas  e  nós  temos  muito  pouco

comportamento crítico.

Eu acho que você está estudando mais é a cultura da construção da pós-graduação no

Brasil.  Eu acho que o tema que você vai analisar a Capes nas suas trajetórias, através de

testemunhos de pessoas, que concordam, que discordam, você está analisando é a cultura da

construção da pós-graduação em educação do período tal  a  tal.  Aí você pode depois dos

depoimentos para uma análise foucaltiana.Uma estrutura de poder, as estruturas de poder nem

sempre tem a ver com o saber, é simbólico.Você tem que ter uma cultura, para ter uma cultura

acadêmica,  você  tem  que  transitar  os  bons  autores  em  várias  áreas  entende,  para  ter

confrontação.

ANEXO O

QUALIFICAÇÃO COM MIGUEL BORDAS E MARIA CECÍLIA

A constatação da existência destes valores e princípios na política de pós-graduação

brasileira  são encontradas  nas reflexões tecidas por Miguel Angel  Garcia  Bordas e Maria

Cecília  de Paula Silva39: 

Miguel- [...] você será muito feliz se no meio desse contexto que você vai colocando no

seu trabalho, conseguir até o final resgatar os ideais, os ideais dos, como diria, dos genuínos

construtores da pós-graduação da área de educação, do sonho da área de educação com os

valores e princípios que teriam que ter sido, então isso tudo minha cara está colocado lá.

Não tem documentos melhores que nós possamos ter do que aqueles que você encontrar lá,

porque se você procurar Osmar Fávero, aí você procura ele, e na página de Osmar Fávero

você fica tonto. Eu visitei esses dias, eu estava lendo seu trabalho, porque eu sabia que um

39 Participação na Qualificação de Tese, 2012 dos/as professores do Programa de Pós-Graduação em Educação – 
PPGE/UFBA Miguel Bordas e Maria Cecília de Paula.



documento basta, mas tem um bocado de documentos dele....

Cida – O senhor me falou assim no ano passado: Cida qual a evolução deste modelo no

sentido emancipador, libertador, e em outro momento...

Miguel – Isso. Da práxis educacional que nós, Cecília mais eu estávamos querendo

pregar, em que medida isso: preservar, respeitar a práxis educacional, que é emancipadora,

autônoma, que sai da opressão de modelos opressores, né? Osmar Fávero, se colocar no

Google, se colocar Osmar Fávero você vai ficar tonta de ver o que esse senhor, o que esse

senhor, o que esse senhor... Informações sobre o autor conferências, as conferencias dele, os

compromissos dele com a educação nas constituintes...Só passear um pouco para mostrar

porque a minha proposta é que Cida vai depois dar uma olhada... O legado de Paulo Freire,

passado  e  atualidades.  Ele  está  com  a  ideia  do  texto  fundamentado  em  pedagogia  do

oprimido. Nós estamos sendo oprimidos...

Olha aí o bicho, seu Osmar Fávero falando de Florestan Fernandes. Quando você vai

ver um porreta da avaliação falando em Paulo Freire e Florestan Fernandes? Nunca, não

leram nada. Os porretas da Unicamp não leram nada disso, é uma vergonha. Democracia e

educação em Florestan Fernandes,  política educacionais no Brasil:  desafios  e propostas.

Título:  políticas  educacionais  no  Brasil:  políticas  e  propostas.  Autores  Osmar  Fávero  e

Silvério Baia Horta. Aí, os dois bichões, os bichões da educação que sabem do que precisa,

sabe quais são as emergências, quais são as ausência, esse textozinho é para você ver as

políticas, e como em quinze anos tem gente que não conseguiu mexer um pino, que estão

submetidos, submetidos, entende, ao status quo... Livro de Osmar Fávero...

Miguel – resgatar os princípios, os valores de uma educação emancipatória, porque

esse sistema é um sistema classificatório e eles criticam nos documentos...

Cecília– Ou seja, que só reproduz, não emancipa.

Miguel – É uma relação classificatória...

Cecília– E chama qualis, se chama qualis ser quantis, não tem nada de qualis.

Miguel – Não é emancipador porque não tem, não tem nada que sintonizem, que sejam

capazes de ser, de ser, como diria, de ser sintomáticos para poder pensar o que precisamos

para um desenvolvimento. Só atenta para o quantum...

Miguel – Só pro quantum...

Miguel – Aí  o  pessoal  disse quê,  quantum? Peraí!  Eu tenho dez alunos,  vou fazer

cinquenta produções por ano, porque os dez alunos mandam pros outros lugares, os outros

lugares colocarem outro nome... Quer cinquenta? Cinquenta.

É uma ética perversa... De promoção de uma práxis... De uma práxis, de uma anti-



praxis emancipatória.

Cecília – É uma coisa reprodutora, né, de continuar a lógica.

Miguel – O sistema classificatório que Osmar Fávero coloca como falhas e que devem

ser  superadas,  afinando  para  um  sistema  qualitativo,  entende?  Em  quinze  anos  (trecho

incompreensível  34;27),  os  últimos  cabras  que  ficaram  como  donos  da  ANPED,  e

representantes da área perguntam: o que que tu acha que contribuiu? Melhor se esconder

embaixo da mesa... Senhores da empáfia e de... Eu fico doido.

Cecília– É isso, e nós temos hoje aqui...

Miguel – Nós estamos sofrendo na classificação, no credenciamento nos cursos e na

hora das notas, entende? Os relatórios... Conclusão, sabe o que o pessoal disse: tem que

aprender a fazer relatório;, maquiava os relatórios; Diziam: o segredo está aí, não deixar

passar  um mês  que  não venha  alguém do comitê  avaliador  aqui  pra  passar  um fim de

semana, passeando, numa banca de qualificação.

Cecília - É, eu sei. Miguel, e é muito bom porque hoje a gente tá numa lógica que a

hegemonia.

Cecília– Não é amiguinha não. Amanda Gurgel... Vai falar com ela que número não

importa, que o problema não é número, que o problema é olhar a educação pela educação...

Miguel – Tem que ter paciência, porque com paciência se resolve tudo, ela ganhando

seu ordenado, ela ganhando seus dez, quinze, vinte mil reais. Novecentos e trinta e cinco ela

tem que ganhar de manhã, novecentos e trinta e cinco de tarde, novecentos e trinta e cinco de

noite...

Miguel – De Amanda Gurgel. Senhores avaliadores vocês não se sentem constrangidos,

vocês não se sentem constrangidos por estarmos em dois mil e onze, ter passado uma década,

quase  duas  décadas,  e  estarmos  na  mesma  mesmice  porra?  Vocês  não  se  sentem

constrangidos de não ter conseguido aumentar os indicadores de avaliação de uma forma

qualitativa? Vocês não tem vergonha na cara? E dizer ainda que não somos a salvação. Os

programas, quando eu estava em noventa e cinco tinha taxa de bancada de três a cinco mil

reais por mês para gastar livremente, nunca foi um programa tão rico como na época. Tinha

problema de cartuchos e tal... O que? Com três mil, cinco mil reais de taxa de bancada que

eu tinha livres. Não faltava nada no programa, e ainda pagava bolsistas. Tinha cinco pessoas

na secretaria dedicadas em tempo integral e com cem alunos apenas era uma beleza. Eu

deixei  o meu programa,  claro...  Verhine deixou o programa nas suas mãos que era com

reprovação para baixo.  Sabe o primeiro que eu fiz? O primeiro que eu fiz,  Sabe o que?

Pedido de reconsideração de nota, entende? Recorri. Recorri. Digo: não me conformo, não é



isso não, recorri. Mandei vir, mandei vir várias pessoas... Bernadete Gate, mandei vir aquele

outro menino também, que ele veio aqui várias vazes com Celi Taffarel, como é o nome dele?

Passaram uns dias aqui e...  Olha dêem uma olhada,  vejam o que vocês acham que está

faltando.  Depois  de  três  dias  eu  elaborei  um  relatório,  recorri  e  ganhei.  Credenciei  o

programa para três, que estava para ser descredenciado, e quando eu deixei o programa eu

deixei com nota quatro, um ponto acima do que eu tinha recebido, entende? Então...

Cida – E ta até hoje com quatro.

Miguel – Sim, e até hoje ninguém mais conseguiu colocar um pino acima.

Cecília – Miguel, o Silvério mandou esse email falando o que ele tá fazendo e o que que

é esses textos que já tão disponibilizados. Esse texto vai sair num livro do GT. Ele já ta

disponibilizando o texto e algumas tabelas. Eu queria só abrir pra a gente poder ver porque

ele vai fazer essa discussão. Ele vai trazer exatamente como é que a lógica da CAPES hoje é

perversa. De qualis tem muito pouco, e porque que é perversa. Então ele vai mostrar alguns

detalhes que eu achei importantes para trabalhar...

Miguel – Cecília, o que desde já, não é porque é perversa, é a vergonha de porque,

depois de dez ou quinze anos o pessoal não tem vergonha na cara e continua na mesma

perversidade.  O que pega não é apenas isso. O que pega é tanto tempo o pessoal deixa

passar nas mãos, entrando mandato saindo mandato e tendo coragem de andar com a cabeça

levantada como se  fossem os  reis  da  avaliação,  e  a  gente  aguentando.  A gente  aguenta

coração, a gente aguenta. E você vê ai por nossos coordenadores e ex batendo perna dizendo

a produtividade que nós precisamos e tendo uns (trecho incompreensível 44;54) na entrada

do  programa  que  na  primeira  oportunidade  quero  tirar.  Produtividade  é  o  que  nós

precisamos.

Miguel – Mil novecentos e oitenta e seis até noventa e seis era uma década em que os

grandes,  Silvério,  Fávero,  Terezinha  Fróes,  Bernadete  Gatti...  Nessa  década  (trecho

incompreensível 49;07) da área da educação, e nesses documentos, entende, em noventa e

oito, noventa e seis, noventa e oito, noventa e nove eu era coordenador do doutorado que foi

credenciado comigo.

Miguel –  Sim,  então  com  esses  documentos  você  vai  ver  algo  convergente.  Uma

coincidência de todos eles, nos valores e princípios que vem a ser defendidos em toda área e

que constitui, digamos, a nata da identificação do que estava faltando e das emergências e

princípios que vem a configurar as lutas. Essas lutas que estão nesses documentos com cinco

ou dez indicadores de que ai há vergonha de que as pessoas que passaram desde a década de

dois mil, a ultima década, nos doze anos...



ela vai ter que trabalhar com o conceito de Gramsci, hegemonia e contra-hegemonia,

que é a luta, essa luta e como vai mudando...

Miguel – Sim, sim... a ideologia, em Gramsci, Paulo Freire... Gramsci tem o conceito

de  práxis  educacional  da  hegemonia  e  contra-hegemonia  dos  modelos  que  é  a  luta  dos

grupos de avaliação...

Miguel –  Isso  é  um  modelo  do  Banco  Mundial  e  do  FMI.  É  um  modelo  que  Zé

Arapiraca nos trabalhos  dele  falava da USAID e a educação.  A imposição da USAID e

educação. Você tem que ler os trabalhos dele José Arapiraca, o marido de Meire Arapiraca.

Cecília– Então Miguel, presta atenção. Por isso Miguel que esse trabalho de Aparecia

incomoda tanto a alguns aqui do programa. Incomoda demais. Ela fez uma entrevista com o

professor  Verhine,  ele  fez  o  favor  de  encaminhar  pra  ela  um email  falando  o  seguinte:

Aparecida não tem nada haver essa sua entrevista. Ta tudo aí, ta tudo bem. Qual o modelo

que você propõe? Se você não ta afim de responder, qual o modelo que você vai propor afinal

de contas?

Miguel – Ele, ele durante vinte anos só defendeu isso. Ele defende o modelo do Banco

Mundial  e  do  FMI.  Ele  é  relator  oficial  diante  da  biblioteca  do congresso  dos  Estados

Unidos. E quando vem o pessoal do Banco Mundial, porque são os que dão dinheiro...

Cecília – É isso. A metáfora do corpo é a seguinte: essa cultura viva é uma cultura

corporal, extremamente corporal. E ir pra fora, além dessa cultura corporal que a gente

entende como conteúdo. Por exemplo: o remo que você ta fazendo, o jogo de futebol, mas é

entender a cultura como a expressão da humanidade, a expressão do homem, a expressão do

homem ta relacionada ao local,  ao local que ele vive,  que ele mora. A regionalização, a

diversidade.

Miguel – Esse corpo precisa ser introduzido, porque a cultura tudo bem...

Cecília – Conceituado...

Miguel – como é que isso se assujeita, se apropria dentro do corpo, uma corporeidade

do corpo, da... Esse corpo.

Cecília – Pronto. Aí eu já vou dar sugestão pra Cida porque eu acho que tem um cara

que ta bom agora, que você inclusive tava falando dele Miguel, e que no livro dele, aquele

livro  que  você  indicou  tem  isso,  tem  uma possibilidade  de  trabalhar  bem essa  questão.

Porque  de  fato  a  educação  tradicional,  da  forma  que  ela  ta,  ela  vem  trazendo  valores

culturais, portanto corporais de outros locais. E aí o Bordieu começa a questionar isso, ele

trás muito essa coisa do modelo ideal e do modelo real, dessa situação que tem e ele vai

buscar no corpo...



Miguel –  Agora  achei  interessante.  Volta  atrás...  Vivenciei  um  período  de  muitas

políticas autoritárias para com o corpo docente e discente. Isso é um pouco o que Cecília ta

querendo  colocar  da  hegemonia,  contra-hegemonia,  política  autoritária,  autoritarismo.

Então  na  verdade  o  que  você  está  sentindo  é  a  pressão  dos  focos  autoritaristas,  do

autoritarismo...

Cida – E continua. No doutorado é pior ainda...

Miguel – Da opressão... Corpos oprimidos...

Cecília – Ó Paulo Freire vai ser excelente. Cida você vai dedicar seis meses de molho

em cada...

Miguel – Corpos oprimidos... Corpos esmagados, corpos oprimidos...

Cecília – Corpos esmagados... Muito bonito.

Miguel – Corpos cerceados, oprimidos, corpos... Entende? Corpos como vivência, né?

A vivência do corpo, da corporeidade, digamos e essas políticas...

Cecília– A docilização dos corpos...

Cecília – Corpo docente, corpo doente.

Cida– Não, ele não pode ter doença...

Cecília – Ô menina é isso, mas é o corpo ta doente como essa lógica...

Miguel – É.

Cecília– Corpo docente, corpo doente.

Miguel – Com a tua ação, por causa da tua ação aqui está um pouco da instituição

financiadora e avaliadora... CAPES, pós-graduação. Vivenciou o quê? Essas políticas que...

Aqui está o cerne de sua tese, que virou ponto de partida da situação problema das vivências

em diversos períodos em que você notou que o pessoal, o corpo docente vivenciou a pressão

dessas políticas  autoritárias  promovendo algumas coisas e  não promovendo outras,  quer

dizer, o que era pra ser promovido, o que era para crescer e o que não era para crescer. Ou

seja, um corpo amputado, cerceado, cortado... É um genocídio, entende, de programas que

não foram, entende, programas...

Miguel – Ô Cida seria mais do que discurso. Que princípios, porque o discurso... Que

princípios, que valores são produzidos, são promovidos. A questão é valores, princípios que

promovem, não é Cecília? Não é... Eu te digo porque eu trabalho com análise do discurso,

entende, aí você vai ter que pegar conteúdo. Não é o discurso que...

Cecília – É o conteúdo...

Miguel – Que valores esse discurso promove, que princípios?

Cecília– Qual que é o conteúdo dele?



Miguel –  Isso.  Que  ideologias,  ideologias,  valores,  princípios  nos  relatórios  são

defendidos, revelados, ou promovidos claro de todo direcionamento atual político. O quê que

essa política está querendo promover, né? Que valores, que princípios, que perfil de pós-

graduação está querendo para que, afinal, é uma questão estética e ética, entende? É uma

questão digamos de uma visão que apresente coisas também com atitudes. Com isso está

querendo  colocar  que  tipo  de  perfil,  afinal  promovem cursos  com características  e  não

promovem  cursos  com  certas  características.  É  o  que  coloco  no  qualis  (trecho

incompreensível  87;57)  devem  ser  promovidas  ou  não.  Então  você  vai  avistar  isso,  que

valores, que ideologias, que princípios e qual é a característica dessas ideologias. Será que é

uma ideologia transformadora, emancipadora, que promove a autonomia, a liberdade, sair

da opressão de terminologias... Aí você tem que ir ampliando...

Cecília  –  Será  que  é  pra  emancipação  ou  não,  porque  essa  questão  central,  da

emancipação...

Miguel – Será que esse o que nós queremos realmente? Você não afirma, você está

colocando...

Cecília– Qual a relação entre educação e a produção científica no cenário atual da

pós-graduação brasileira?  E quais polêmicas e contradições da política da CAPES nesse

contexto?  E quais as polêmicas e contradições da política da CAPES nesse contexto? Qual a

concepção de corpo que se apresenta;

Miguel – Sim, veja bem. Diria eu: Cida, sugestão: qual é a relação entre educação e a

produção científica no cenário atual da pós-graduação e quais as polêmicas e contradições

da política  de  cada um nesse contexto  se  consideramos a história,  a  historicidade ou a

história das lutas, dos valores, e das metas concebidos dessas ultimas duas décadas que se...

Essa perguntinha, essa segunda pergunta tem que ser um pouco mais específica levando em

consideração...

Cecília – A discussão, as polêmicas apresentadas pela área nas últimas duas décadas...

Miguel – Exatamente, exatamente. Vá mais concreto. (trecho incompreensível 89;49),

que tu vai ser rebatida. Se nós consideramos por documentos e tal que mostram a prioridade,

as políticas, as coisas desde a década de oitenta e noventa tais como são, quais são então as

polêmicas,  as  tensões,  e  as  contradições,  entende,  tem  que  ser  mais  concreto  que  nós

podemos encontrar entre o dito e o feito. Entre o que foi colocado como sonho, como algo a

ser  atingido e  o  que  está  sendo atingido depois  de...  Aqueles  documentos  da década de

oitenta e noventa colocavam o sonho, que colocava na utopia, e colocavam as metas a serem

atingidas, como coisas que estavam faltando, denunciando questões que tinha haver com



pressões da USAID, do FMI, do Banco Mundial, tal,  tal,  tal...  Então, passou-se oitenta...

noventa... Dez, quinze anos, quais são agora, ainda, as contradições, as polêmicas, nesse

contexto,  nesse contexto  que  você  tem que colocar  porque esse contexto  histórico,  nesse

contexto histórico nosso, permeado pelas lutas em que os principais destacados líderes da

área  da  educação  vem  construindo,  promovendo  como  valores  e  princípios  a  serem

defendidos tais como oitenta, noventa, e pá... pá... pá... se consideramos esses documentos,

essas pessoas destacadas, ou seja, que se colocaram na ANPED, pá...pá... pá... Como seria

hoje, porque hoje podemos ver quais são os avanços, as tensões, as contradições. Mas veja

bem,  não  é  (trecho  incompreensível  91;56),  se  consideramos  esse  contexto  histórico,

concreto, entende, das lutas...

Cecília – Das tensões...

Cida – Da resistência.

Miguel – as tensões, e as contradições, e aí você afina mais, que nós podemos ver...

Você é nova no pedaço, ta caindo...  Mas você é estudiosa,  e tal...   Notei que durante os

últimos anos há uma construção histórica dos valores e princípios e emergências que devem

ser  enfrentadas,  e  o  pessoal  gosta  muito  de  esquecer...  não  estamos  indo,  estamos

avançando...

Cecília– Não é uma política pra o desenvolvimento, na verdade é pra uma manutenção

de uma ordem que ta estabelecida.

Miguel – Não é uma política desenvolvimentista.

Cecília – A política do desenvolvimento não é, Não é...

Miguel – Querem promover o quê? Quanto mais, melhor.

Cecília  –  A  hierarquia,  a  manutenção  da  ordem,  o  poder  de  uma  determinada

ideologia...

Miguel – Sim.

Cecília – Então é uma falácia essa história... A CAPES...

Miguel – É uma falácia de desenvolvimento

Cecília – De dizer a CAPES tá lá... A política de desenvolvimento...

Miguel – Perceber que o que está colocado como desenvolvimento é uma verdadeira

falácia...

Cecília – É. É uma manutenção de um poder instituído pra alguns.

Miguel – Sim. É uma manutenção e reforço de um poder instituído, entende, para ser

reforçado de tal forma de que os ricos são cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais

pobres...



Cecília – Pra manter essa, essa lógica...

Miguel –  Porque não se  promove  não interação  que  permita  programa reforçado.

Teoricamente sim...

Cecília – Então Cida eu acho que você deveria na apresentação já do seu texto trazer a

realidade.

Miguel – Aí nessa parte ser mais concreta porque tu já sabe que o que está faltando é o

conceito de história e de historicidade. Estão se esquecendo. Esses cabras que estão aí estão

esquecendo a história, a historicidade, as contradições dialéticas da história, e os contra

pontos da história, porque não sabem da história, porque estão fora da história, estão longe

da história. Essa é a verdade Cecília...

Cecília – É sim... Você naturaliza...

Miguel – Esses periquitos que estão aí, esses periquitos que estão aí não sabem nada

da história, das lutas...

Cecília – E nem querem saber Miguel, eles só querem manter...

Miguel – E nem querem saber...

Cecília – Por exemplo, olha aqui...

Miguel –  Pergunta,  você  sabe  quais  são  as  contradições  históricas?  O que que  o

pessoal da área queria... os que queriam, queriam o quê? O que que tu acha que atingiu? Se

vai de novo pra fazer pergunta vai sair pela janela

Cecília – Miguel, e aqui...

Miguel – Mas não precisa, você não precisa porque sua guerra não é essa, percebe? A

sua guerra não é convencer aos cabras que sabem não, mas se colocaram como patentes de

um sistema errado, de um patente de tensões e contradições de um sistema que está sendo

mantido...

Cecília– A força. A punho e a força. O que ta na sociedade é o reflexo do que tá na pós-

graduação.

Miguel – Sim...

Cecília – A manutenção dessa lógica.

Miguel –  Nós  precisamos  à  frente  da  pós-graduação  pessoas  capazes  de  lutar  as

nossas  lutas,  não  seria  capaz  de  colocar  alguém  que  não  tivesse  consciência  histórica,

entende,  dessas  tensões  que  não  vai  conseguir  nunca  nada,  vai  reforçar  aqui  (trecho

incompreensível 96;19) produtividade mais e melhor... Poxa vida, que doença... Menina...

Cecília– Vou lhe contar um caso. Na hora que terminar aí a gente vai contar um caso...

Miguel – É uma coisa que se... É uma praga......



Cecília – Pra trabalhar na formação intelectual...

Miguel - Pra trabalhar na formação do intelectual, que valores, que princípios, que

ideologia...

Cecília – É formação intelectual, não é formação do intelectual...

Cida– É formação intelectual.

Miguel –  Que  ideologia...  E  tu  vai  ver  primeiro,  vai  procurar  José  Arapiraca  de

Oliveira. Vai na biblioteca e vai procurar um livro dele: a USAID  e a educação, e ver como

esse cabra retado colocou tão maravilhosamente isso, entende, dos valores da educação, do

colonialismo, da colonização da qual nós não saímos pra dizer nós não queremos.

Miguel – Tu tem um modelo melhor? Esse é o modelo melhor que nós temos. Ninguém

está dizendo: “não, o modelo melhor seria...” então nós estamos propondo para CAPES

outros modelos alternativos que é o que estavam querendo os históricos da educação...

Cecília – Nós temos um modelo melhor que esse documento que você vai pegar que eu

não conhecia esse de oitenta e seis que Silvério traz à tona...

Miguel – Ai termina, aí termina a entrevista quando ele comenta... É o nosso melhor...

Miguel – Tiraria a palavra militar e colocaria hegemônico...

Cecília – É, a lógica hegemônica que é a lógica... O quê que ela observou...

Miguel – É uma lógica hegemônica, monopolizante. Você tira militar porque... Meu pai

era militar menina...

Cida – O que eu observei professor, é que toda essa lógica da produtividade ela ta

imbuída do taylorismo, do fordismo, e quem introduziu isso foram os militares...

Miguel – Sim, sim,claro... Aí matou... Matou. Sim, mas, disso aí o que nos interessa são

os conceitos de Gramsci... Não é apenas militares, tem os políticos, tem os políticos...

Cecília – A lógica de Gramsci... É verdade, é social...

Miguel – É muito mais do que militar. Não é apenas militar de farda. O mais perigoso é

o hegemônico sem farda...

Cecília – É o que ta acontecendo...

Miguel – Os de farda ainda tu vê qual é a cor e a farda... Tem os serviços que saem do

comando da pró-reitoria, desses lugares que são militares sem farda. Que são bonecos, que

são bonecos. E que são bonecos robôs, é a robotização, a mecanização...

Miguel – O pior é que estão travestidos, estão travestidos de gente, não estão mais

vestidos de milicos. Tão a paisana, isso é o pior. Se ainda fossem fardados você distinguia

mais facilmente, mas estão travestidos de um discurso democrático...

Cecília – E a implicação disso na formação dos intelectuais...



Miguel – E valores,  claro.  No fundo o mais  terrível  disso é  porque são valores,  e

valores opressivos. É a opressão.

Cecília– A questão é: isso vai ajudar pra uma lógica da emancipação humana? Ou pra

reprodução dessa lógica do capital opressora, dominadora, colonialista...

Miguel – Nos próximos cursos novos nós temos que usar esse livro, porque Bourdieu...

O poder do simbólico que está se mantendo aí como opressão, uma opressão simbólica que

ele, todas as obras dele, entende, ele está batendo na mesma coisa;

Miguel – De suas conclusões finais. Assim com esse trabalho podemos notar como

estamos descortinando, desvelando o discurso defendido, que foi pensado, dito, e notamos

um certo caminho que foi  percorrido e outros que não foram percorridos. Então você ta

mostrando Cida, você ta mostrando um pouco, através dos relatórios que critérios serão

utilizados, que critérios o pessoal estava falando que deviam ser mais promovidos, hein? E

como é que  isto  continua,  é  capaz de continuar depois  de quinze,  vinte  anos na mesma

mesmice? Como é que o pessoal tem coragem de continuar, de sobreviver igual... E ninguém

diz nada porra! Como é que o povo está tão calado... Os nossos representantes da área estão

lutando por quê? Vá fazer uma pergunta, vai pergunta quais são os representantes da área

atuais, e contatar com eles, e, por favor eu quero saber quais são as suas lutas e se vocês

estão  cientes  da...  Fazer  uma  coisa  e  dizer,  se  nós  consideramos  o  contextohistórico,

entende? Antigamente nós tínhamos uns cabras aí que eles diziam que o fundamental seria...

Vocês concordam com isso? E depois de quinze anos vocês acham que progrediu? Qual foi o

desenvolvimento? Como o nosso atual sistema daqueles cinco variáveis tem contribuído, tem

sido desenvolvido? Você acha que houve crescimento? Em que sentido? Não é... Preparando

uma perguntinha desse tipo que isso era o que você deveria ter levado para o meu caro

colega Bob...

Miguel – No fundo é uma aceitação de que a nota foi bem dada... O que eu não vejo

claro, entendo um pouco a história da temática do corpo e cultura. Como é que passa de uma

coisa para outra. Nós precisamos ver como é que isso tudo pode entrar em dois pontos dentro

de  uma  forma  de  corpo  e  cultura  que  temos  que  ver  o  entendimento  que  nós  estamos

querendo utilizar desse conceito de corpo e cultura, para a gente poder ver como é que isso

tudo, claro, que podem ter a ver com isso.



ANEXO P

ENTREVISTA COM ROBERT EVAN VERHINE

Profº Robert Evan Verhine:

É  um  prazer  falar  sobre  a  CAPES  porque  durante  muito  tempo  eu  venho
participando  nas  avaliações  da  CAPES,  começando  na  década  90  e  eu  era
representante na área de educação, entre 2005 e o final de 2007 e eu sou especialista
na área de avaliação educacional, então avaliação da CAPES é um alvo de pesquisa
minha. Eu também participo na avaliação de graduação, faço parte da CONAES,
que é a Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, também da CTAA
que é a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, que são comissões
permanentes  nacionais  que  cuidam  da  avaliação  de  educação  superior,  então  a
avaliação de educação superior, especialmente da CAPES são questões que são de
grande interesse para mim pessoalmente. A burocracia lá em Brasília, não conseguia
tratar de tanto pedido então resolveu distribuir  bolsas para programas através de
quotas e o programa seria responsável para distribuir as bolsas. Mas ali que surgiu
outra questão: como è que vamos determinar o tamanho da quota? E alguém teve a
ideia - era o presidente da CAPES daquela época  Cláudio de Moura Castro. Então a
lógica dele era: “vamos dar quotas maiores para programas melhores.” para duas
razoes:  primeiro  a  agência  vai  criar  um  incentivo  para  ser  melhor  porque  um
programa sabendo que vai conseguir mais bolsas e mais taxas, porque as taxas eram
vinculadas as  bolsas,  o  programa vai  ter  um incentivo  para  melhorar  e  também
programas melhores vão utilizar melhor suas bolsas, porque querem que os alunos
estudem em programas de boa qualidade então vamos dar bolsas para programas de
boa qualidade, mas assim como è que você pode saber a qualidade? Como è que
você  vai  saber  quais  são  programas  de  melhor  qualidade  e  quais  que  não  são



programas tão bons assim? E foi assim que a CAPES cria e instala no ano de mil
novecentos  e  oitenta  o  sistema  nacional  de  avaliação  dos  programas  de  pós-
graduação  principalmente  por  fins  internos,  internos  para  CAPES no sentido  de
distribuir  as  bolsas  através  de  quotas.  Inicialmente  CAPES não ia  nem divulgar
esses resultados da avaliação, ia ser uma coisa só para utilização da CAPES, mas em
pouco tempo a impressa ficou sabendo dos resultados dessas avaliações e a impressa
começou divulgar esses resultados e de repente até a CAPES reconhecia que tinha
que divulgar e virou parte desse processo que agente conhece que cada programa
tem um conceito e o conceito è a partir de uma escada. Inicialmente a escala tinha 5
degraus A,B,C,D e E, e a partir de 1998 passou para 7 degraus, 1,2,3,4,5,6 e 7 e cada
programa então recebe seu conceito, e cada programa recebe seu conceito. Também
tem um acordo entre a CAPES e o Conselho Nacional de Educação, que era antes o
Conselho Federal de Educação que è o conselho que é formalmente responsável pelo
reconhecimento de programas de pós-graduação, não é CAPES. CAPES só avalia,
fomenta, mas não é responsável pelo reconhecimento. É o Conselho Nacional, antes
conselho federal, que tem essa atribuição. Então o Conselho Federal que passou pra
nacional,  resolveu  trabalhar  com  a  CAPES  no  sentido  que  o  Conselho  aceita
automaticamente o resultado da avaliação da CAPES e se o Conceito è 1 ou 2 o
curso de pós-graduação não é reconhecido, não tem legitimidade. Se o conceito for
3, 4, 5, 6, ou 7 então è reconhecido, tem legitimidade. Então só os programas de 3
para cima são programas que têm legitimidade, só esses os programas que recebem
bolsas, são esses os programas que recebem taxas e na medida que o conceito fica
maior o numero de bolsas e a quantidade de recursos que o programa recebe da
CAPES fica  também com volume  maior  que  cria  esse  incentivo  para  melhorar
gerando esta preocupação qual a sua sobre o desumano para a produção científica
porque tem um incentivo para produzir, e nesse sentido cria esta loucura de querer
produzir muito para o programa subir em termos de seu conceito, principalmente
porque a produção científica é uma das variáveis que a CAPES sempre utilizou, e
talvez seja a variável mais crítica no sentido de distinguir onde o programa se situa
nessa escala que a CAPES utiliza. O contexto foi um contexto inicialmente para a
criação de oportunidades para fazer pós-graduação no exterior, depois passou para
bolsas  para estudar aqui  no Brasil,  depois  criou-se toda essa necessidade de um
processo de avaliação... Na verdade tinha dois fatores para o processo de avaliação.
O primeiro foi a distribuição de quotas que eu já expliquei, o segundo era que, com
essa criação de novos programas rapidamente só para qualificar professores que já
estavam trabalhando nas próprias universidades criou-se também muitos programas
de qualidade duvidosa, porque tinha pressão para criar, tinha pressão de fornecer a
titulação, e o próprio programa era um programa de qualidade duvidosa. Naquela
época existiam muitas coisas nos jornais, nas revistas criticando a qualidade dos
programas de pós-graduação aqui no Brasil, então isso também criou uma pressão
para um sistema de avaliação. Como é que a gente vai melhorar, como é que a gente
vai saber se é bom, se é ruim? E é por isso também que a CAPES entra nessa área de
avaliação, pela pressão para uma qualidade melhor de programas de pós-graduação. 
Cida: A segunda pergunta: como se compõe o quadro de funcionário da CAPES e
também as comissões?
Prof. Verhine: Os funcionários são funcionários públicos, fazem concursos. CAPES
é uma entidade diretamente ligada ao MEC, parte do setor público, guiado por todas
aquelas  regras  de  serviço  público.  Tem  algumas  pessoas  que  são  indicadas
politicamente.  O  presidente  é  indicado  politicamente,  os  diretores  são  indicados
politicamente, ai tem toda essa questão política. Por exemplo: o presidente vai sair,
está concluindo o tempo dele, o governo está mudando... Ele mesmo quer sair, vai
passar a ser Secretário de Ciências e Tecnologia do estado do Rio Grande do Sul,
então  ninguém  sabe  ainda  quem  vai,  então  tem  toda  aquela  especulação...
Provavelmente vai ser alguém ligado com o PT, ninguém sabe quem vai... Pode ser
alguém que não tem nada haver com o PT... Provavelmente não receberia muita
atenção nesse sentido, mas vai ser alguém que... Devia ser alguém, um acadêmico, a
gente vai esperar que seja alguém da comunidade acadêmica, que tem compromisso
com pós-graduação... Mas pode ser um político, o problema é isto, no Brasil você
nunca se sabe se vai ser uma pessoa realmente qualificada ou não. Mas a gente está
esperando que seja uma pessoa qualificada, o próprio Jorge Guimarães... Na verdade



eu acho que todos que tem assumido, que eu conheço, quase todos tem sido pessoas
de reputação boa, pessoas com cartaz na comunidade acadêmica, então tem que ter
as duas coisas ligações políticas e também competência nesta área acadêmica. Senão
CAPES  não  vai  ter  legitimidade,  ninguém  vai  respeitar  suas  analises,  suas
avaliações,  então  tem  que  ser  alguém  da  comunidade  acadêmica,  uma  pessoa
respeitada. Em termos de comissões, as comissões por outro lado, a cada três anos a
CAPES escolhe um coordenador de área.  Agora tem quarenta e seis áreas,  áreas
acadêmicas, áreas de produção de conhecimento e tem quarenta e seis. Então cada
área tem um coordenador e esse coordenador é indicado pela diretoria de avaliação.
Tem seis diretorias hoje em dia. Tem diretoria de avaliação, diretoria de programas,
diretoria  internacional,  tem  uma  diretoria  administrativa,  que  cuida  da
administração,  tem  duas  diretorias  de  educação  básica  agora.  Formação  de
professores à distancia e outra formação de professores de forma presencial. Então
tem seis diretorias. Três diretorias tratam da pós-graduação, duas diretorias tratam da
formação  de  professores  para  a  educação  básica,  e  ainda  tem  um  diretor
administrativo que cuida dessas questões administrativas. A diretoria de avaliação
que  só  cuida  da  avaliação  de  pós-graduação,  embora  poderia  tratar  de  qualquer
avaliação, ele cuida da avaliação de pós-graduação. Eles têm um conselho central
ali,  eles  indicam uma pessoa  para  coordenar  cada  área.  Primeiro  eles  solicitam
indicações da comunidade. Todos os programas podem indicar nomes. Normalmente
a  área  se  organiza  e  já  estabelece  nomes  para  serem  indicados.  Os  programas
indicam formalmente esses nomes e a partir dessas indicações a CAPES indica o
coordenador de área.
Cida – Área do conhecimento professor...?
Prof. Verhine – É. Cada área do conhecimento indica nomes para ser coordenador a
cada três anos. Passou agora, as indicações foram feitas agora... E a CAPES a partir
dessas  indicações,  identifica três pessoas da lista  tríplice de nomes, e  dessa lista
tríplice o conselho superior da CAPES toma uma decisão final  de que vai  ser o
coordenador da área. Por exemplo, eu fui escolhido em 2005 para os três anos 2005,
2006, 2007, e agora temos uma nova escolha para 2011, 2012, 2013. Então este
coordenador da área, e tem quarenta e seis coordenadores de área, ele é alguém da
comunidade científica. Ele foi indicado, fez parte dessa lista tríplice, depois ele foi
escolhido pela CAPES, a CAPES tem a palavra final, mas os nomes que entram são
indicações da comunidade daquela área. Então esta pessoa é responsável para criar
as comissões, ele convida as pessoas que vão fazer parte da comissão. Tem muita
comissão.  As  comissões  são  para  atividades  específicas.  Por  exemplo:  tem a  de
cursos novos, proposta de cursos novos; cria-se uma comissão para avaliar essas
propostas. Tem uma comissão para fazer um processo de acompanhamento para um
determinado ano. Tem a comissão a cada três anos que vai fazer a avaliação para
atribuir esses conceitos. Cada comissão é construída pelo coordenador e tem um
vice-coordenador, em conjunto, e tudo tem que ser aprovado também pela diretoria
de avaliação da CAPES, então você não pode indicar qualquer pessoa porque ainda
a  diretoria  pode vetar  aquela  pessoa.  Por  que  vetar?  Tem algumas  regras  que  a
diretoria  nova utiliza,  por  exemplo:  eles  não  querem pro -  reitores,  não  querem
reitores, eles não querem pessoas que tenha um interesse muito pessoal. Eles não
querem pessoas que atualmente são coordenadores de programas de pós-graduação,
eles não querem pró–reitores, eles não querem gestores, eles não querem pessoas
que vão fazer lobby para seu curso, suas instituição, eles não querem esse tipo de
pessoa. Então eles querem pessoas com produção científica, que tenham um bom
currículo, porque cada comissão tem que ter uma legitimidade. Você não pode ter
gente que não é alguém que não é respeitado na comunidade científica.  Então o
coordenador não pode indicar apenas os seus amigos, tem que indicar pessoas que
tem currículo, e, além disso, tem que ter uma representação regional, você não pode
indicar da mesma região. Por exemplo: a CAPES estabelece que o coordenador e o
vice-coordenador devem ser  de regiões  diferentes  e  na composição da comissão
você vai querer ter pessoas de todas as regiões. Eles não são representantes de uma
região, mas são pessoas que vem de regiões diferentes para garantir certa pluralidade
que  capta  a  realidade  dos  programas  aqui  no  Brasil.  Então  esse  processo  de
construção de comissões é um processo que em primeiro lugar é de responsabilidade
do coordenador junto com o vice, mas a diretoria também terá a palavra final e tem



essas idéias primeiro de distribuir pessoas pelas regiões, não colocar pessoas com
interesses específicos num determinado programa e evidentemente pessoas que tem
um perfil de pessoa que produz de uma forma “desumana” a ciência aqui no Brasil.
Eu vejo a questão da produção “desumana” de forma contrária. A gente tem que
produzir.  A  gente  não  quer  pessoas...  o  que  já  ouvi  muito  que  é  produzir
cientificamente desumana, como se fosse... a gente não podia exigir que a pessoa...
porque nós temos muitas pessoas... 
Cida:  Em terceiro lugar. Professor: gostaríamos de saber um pouco mais sobre a
política de regionalização adotada pela CAPES. Como funciona, quais os benefícios,
e o que o senhor acredita que existe a partir desse programa. 
Prof. Verhine:  Na verdade não é um programa. São diversos programas..CAPES
tem um problema porque ele tem duas finalidades. Ele tem a finalidade de fomentar
e a finalidade de avaliar e essas duas finalidades às vezes entram em conflito, porque
a avaliação da CAPES é feita em função da qualidade, utilizando uma escala única,
utilizando critérios únicos para o país inteiro e quem faz bem essas avaliações são
normalmente  programas  de  regiões  mais  desenvolvidas,  lá  eles  tem  condições
melhores,  possibilidades  maiores  e  eles  acabam fazendo melhor  na  avaliação,  e
como eu falei, a distribuição de recursos em grande parte tem haver com a qualidade
do programa.  Então quando você avalia  positivamente os programas das  regiões
mais  ricas  e  negativamente  os  programas  das  regiões  mais  pobres,  você  acaba
canalizando os recursos para as regiões mais ricas e elas ficam mais ricas ainda e os
pobres  ficam  sacrificados.  Enquanto  isto  o  fomento,  o  lado  de  fomento  está
preocupado  com esta  questão  de  uma  disparidade  grande  entre  a  qualidade  e  a
quantidade de programas de regiões diferentes. A região norte é muito sacrificada
em relação  ao  sudeste,  por  exemplo.  A região  nordeste  era  mais  sacrificada  no
passado  e  menos  sacrificada  agora,  mas  ainda  não  tem a  representatividade  em
termos de recursos, em termos de programas que tem no sudeste e no sul, em relação
à população. O centro-oeste é também sacrificado relativamente. Então essas três
regiões norte, nordeste, e centro-oeste são relativamente sacrificadas em relação ao
sudeste e sul também que são áreas mais ricas. A distribuição de recursos da CAPES
corresponde muito fortemente com a distribuição do PIB brasileiro. Se você vê o
PIB  brasileiro  e  se  você  vê  a  distribuição  dos  recursos  da  CAPES,  tem  uma
correspondência muito grande, não tem correspondência com a população brasileira,
porque nessas  regiões  pobres  tem muita  população,  mas  não  tem PIB,  não  tem
recursos, e a CAPES também não compensa pela política de avaliação que eles tem.
Mas por outro lado tem um plano nacional de pós-graduação que é um plano que foi
de 2005 a 2010, tem um novo plano que vai ser lançado agora de 2011 até 2020 e os
planos falam fortemente sobre esse problema de desequilíbrio,  o que eles  falam,
assimetria, assimetria é a palavra que eles utilizam e tem essa ênfase no plano para
reduzir a assimetria. Então isso exige políticas específicas,  que geram programas
específicos para ajudar essas regiões. Uma das políticas que todas adotam (CNPq
adota, FINEP adota, CAPES adota) é que nos editais pelo menos trinta por cento dos
recursos tem que ir para essas três regiões mais pobres. Pelo menos trinta por cento
tem que ir para a região nordeste, norte e centro-oeste, que garante pelo menos uma
quantidade mínima para essas regiões. Ainda trinta por cento é menor do que, por
exemplo,  setenta por  cento vai  para  as  regiões  mais  ricas,  mas é  bom que pelo
menos o mínimo de trinta por cento tem que ir para essas três regiões. Isso aplica-se
a bolsas, aplica-se recursos financeiros. Qualquer edital que a CAPES lança tem essa
regra de trinta por cento.  CNPq também tem essa regra.  FINEP tem essa regra.
Então isso garante pelo menos recursos para essas regiões mais pobres, mas ainda a
maior parte dos recursos podem is para outras regiões. Também eu devo dizer que a
demanda é muito maior nas regiões mais ricas porque tem mais universidades, mais
programas, mais doutores, então trinta por cento é até algo positivo em relação a
demanda, porque a demanda é muito maior para o próprio edital, é muito maior no
sudeste e do sul do que no nordeste, norte e centro-oeste. 
Outras  políticas.  Tem  uma  política  que  se  chama  novas  fronteiras  que  fornece
recursos para essas regiões mais pobres, recursos para bolsas de pós-doutorado, para
fixar novos doutores nessas regiões, recursos para DINTERS, que são programas
inter-institucionais para oferecer o doutorado para quem não tem um programa de
boa qualidade. Oferece o curso fora de sua sede numa região pobre para que pessoas



daquela  região  pobre  possam  fazer  curso  de  doutorado.  Além  disso,  tem  um
mecanismo de MINTERS que é o mestrado inter-institucional. Pós-doutorado é um
outro mecanismo. Tem uma série de mecanismos; outro é o PROCAD, que é um
programa de circulação acadêmica para viajar, para pessoas que são de grupos que
são  articulados  com outros  grupos,  eles  podem fazer  intercâmbio  de  circulação,
especialmente entre grupos mais consolidados e grupos emergentes que também é
algo  que  é  feito  especificamente  para  ajudar  essas  regiões  mais  pobres.  Grupos
dessas regiões mais pobres devem se articular com grupos das regiões mais ricas e
recebem dinheiro para fazer visitas, para, também visitas por parte de professores e
visitas por parte de alunos. Alunos por exemplo da Bahia podem ir para São Paulo,
Rio  Grande  do  Sul,  passar  um  estágio  num  grupo  mais  consolidado.  Esses
programas  PROCAD,  DINTER/MINTER,  PRODOC,  que  são  bolsas  para  fixar
doutores em regiões mais pobres, esses são exemplo de programas que eles têm para
reduzir a assimetria. Mas ainda a assimetria continua fortemente. É menos. Eles têm
uma série de estatísticas que mostram que a disparidade é menos agora do que no
passado, mas ainda é uma disparidade muito forte. E na verdade enquanto que eles
mantêm essa política de avaliação e distribuição de recursos a partir da avaliação
ainda você vai  ter essa tendência porque é claro que enquanto que o Brasil  tem
disparidades grandes em termos de divisão de recursos financeiros, PIB, sempre vai
ter uma tendência de desequilíbrios fortes em termos da oferta de possibilidades de
pós-graduação. Então a situação é melhor agora do que no passado, mas ainda é uma
situação séria, uma situação preocupante.
Quais seriam as sugestões para a promoção efetiva não só da área da educação, mas
também de  todas  as  regiões  brasileiras?  Então,  isto  é  uma  pergunta  muito  boa.
Porque como eu falei, uma sugestão minha não seria diferenciar avaliação, isso não
é uma sugestão minha. Uma sugestão minha é diferenciar o financiamento. Eu acho
que nós temos que desvincular o financiamento da qualidade do programa, eu acho
que eles não vão fazer  isso,  vincular o financiamento ao plano nacional  de pós-
graduação, porque o plano nacional de pós-graduação não tem financiamento e é por
isso que  esse  plano  que  está  terminando agora,  na  verdade as  metas  não  foram
alcançadas porque não tinha financiamento para financiar o plano, então os recursos
devem ser  distribuídos em função  do  plano.  Se  o  plano  diz  que nós temos que
reduzir as diferenças entre as regiões, então tem que ter financiamento específico
para reduzir as diferenças entre as regiões. E agora que tem esses programas que eu
mencionei, ainda o financiamento é pequeno diante do problema de reduzir essas
diferenças regionais, mas a solução para mim não seria diferenciar a avaliação. Pelo
contrário. A gente tem que saber que os programas na região norte são de qualidade
preocupante para investir para melhorar a qualidade e acompanhar o resultado do
investimento pra ver se o programa vai avançando em sua qualidade diante de um
investimento maior nesses programas. Então eu diria o seguinte, respondendo a essa
pergunta,  este  vínculo entre financiamento e avaliação foi  muito importante para
consolidar  a  avaliação  da  CAPES e até  para consolidar  a  pós-graduação  porque
criou  incentivos  para  ficar  melhor,  deu  legitimidade  a  avaliação,  porque  se  não
tivesse uma consequência financeira, é possível que ninguém ia ligar pra avaliação,
ninguém ia levar a sério... Então o fato de ter este vínculo tinha muito haver com a
própria consolidação da avaliação da CAPES e da pós-graduação aqui no Brasil.
Agora eu acho que a gente vai precisar começar a desvincular que em grande parte a
pós-graduação é consolidada, a avaliação da CAPES é consolidada, o que não está
consolidado é uma certa paridade entre as regiões. Tem uma diferenciação enorme
entre as regiões, e enquanto que eles mantêm essa política que era muito importante
para  consolidar  eles  vão  continuar  com  este  problema  de  disparidade  entre  as
regiões. Então eu acho que eles vão precisar desvincular, pelo menos até certa parte,
talvez  não  seja  desvincular  total,  mas  tem  que  desvincular  até  certo  ponto  o
financiamento da avaliação, vincular o financiamento ao plano e tentar buscar  o
alcance das metas do plano e entre as metas do plano tem essa meta de reduzir as
disparidades regionais. Então eu avalio a história da CAPES positivamente, mas não
no sentido de manter para sempre o que tem sido a prática histórica. Eu acho que
está na hora de modificar certas práticas históricas, inclusive esta prática de vincular
o financiamento aos resultados da avaliação.
Número sete. Já que o objetivo da CAPES foi e continua sendo o aperfeiçoamento



dos professores, como você falou muito bem, para pós-graduação, e considerando
que  o  sul  e  o  sudeste  têm um expressivo  número  de  doutores  e  já  um grande
desenvolvimento científico e tecnológico, a CAPES não deveria investir nas áreas
que ainda possuem de fato esta  demanda...  Que áreas  você tá falando? As áreas
mais... Você tá de regiões? As áreas do conhecimento? O que...O que eu acho é que a
CAPES tem essa nova missão de trabalhar com a formação de professores, e sendo
que área da educação é uma área que trabalha fortemente, mas não exclusivamente
com a formação de professores, então é claro que educação é um ponto central para
articular  a  velha  CAPES  e  a  nova  CAPES  .  Se  a  CAPES  enfatizasse  mais
provavelmente  seria  mais  fácil  pra  a  gente  levar  pra  frente  a  autoavaliação  de
programas. Mas o que faz uma grande diferença na qualidade do programa é o fato
de faz ou não faz autoavaliação, e inclusive recredenciamento de professores. Eu to
enfatizando muito políticas de recredenciamento de professores, que a gente tem que
fazer.  Porque  se  a  gente  não  recredencia,  a  gente  fica  com  professores  não
produtivos que tem um discurso que diz que é desumano produzir...
Cida – e que são descredenciados, e que estão descredenciados no programa.
Muito mais recurso tem que ir para implementar o plano de pós-graduação, inclusive
a  redução  dessas  disparidades  regionais.  Isso  tem  que  ser  algo  que  vá  receber
financiamento, enquanto que o dinheiro vai todo para o programa que é de melhor
qualidade, então é claro que não vamos resolver o problema.
Então  eu  não  to  contra  a  punição.  É  que  eu  acho  que  a  punição  tem  que  ser
estratégica para garantir melhoria, e muitos programas ruins são ruins porque nunca
receberam  recursos.  Agora,  se  receber  recursos  e  ficar  ruim,  então  eu  fico
preocupado. E esses programas talvez teriam que até ser fechados. Eu não to contra
fechar programa ruim. Eu to em favor de dar uma oportunidade através de um plano
de consolidação para melhorar, mas na medida que não consegue melhorar, então ali
é possível que a gente tem que fechar o programa, porque para ficar com programas
ruins também não é uma estratégia boa.
São piores a área de educação porque educação não é uma área tão consolidada
como área científica quanto... Isso existe em toda parte do mundo, Itália, toda parte
do  mundo educação  é  menos consolidada  como área  científica  do  que  biologia,
química, física, etc., e isto tem toda uma questão histórica porque a educação foi
construída a partir da prática de educação, nós transformamos em prática. Química,
biologia, são áreas que nasceram como áreas científicas, e mais adiante tem áreas de
ciências humanas, ciências sociais, e até dentro dessas ciências humanas e sociais
tais  como  sociologia,  antropologia,  se  consolidaram  como  área  científica  mais
rapidamente do que educação porque eram áreas acadêmicas exclusivamente. Mas
essas áreas profissionais: educação, direito, administração, contabilidade, todas essas
áreas que tem o elemento prático são áreas que se consolidaram mais devagar na
área científica. Então até hoje nossos professores não se dedicam tanto à ciência
quanto em outras áreas. Por que eu sou pró-reitor duas vezes aqui da UFBA? Por
que? Eu vou dizer por quê. Porque eu sou da área de educação. E duas vezes o reitor
da área de educação, que é um colega, que é um cientista, para ocupar uma posição
como esta e não tem muitos colegas cientistas na área de educação que nosso colega
reitor pode escolher.  Então professor Felipe,  que é da área de educação,  ele  me
escolheu para ser pro-reitor porque não tem tantas pessoas na área de educação que
podem ser  classificados  como cientistas  e  que  tem legitimidade  na  comunidade
acadêmica  maior  como  cientista.  Então  duas  vezes  sou  pró-reitor,  em  épocas
diferentes, com reitores diferentes, mas se o reitor não fosse da área de educação eu
não  seria  pró-reitor  e  eu  sou  pró-reitor  porque  da  área  de  educação  eu  sou  um
cientista, porque tem poucos cientistas da área de educação e desde que eu cheguei
aqui eu sempre disse... Pessoas diziam “ – você é um educador”, e eu dizia “ – não,
eu sou um cientista social”.
Cida – Qual é a diferença professor?
Prof.  Verhine –  Porque  eu  sou  um  cientista.  Eu  sou  um  cientista  da  minha
concepção,  minha  concepção  de  mim...  Eu  sou  um  cientista.  Eu  não  sou  um
educador, eu sou um cientista. Evidentemente como cientista é bom que eu seja um
educador  porque  pessoas  podem  aprender  ciência  comigo  porque  eu  pratico  a
ciência, quer dizer, eu tento praticar. Mas eu sou em primeiro lugar um cientista. Eu
não entrei na área de educação para ser um educador, eu entrei na área de educação



para ser um pesquisador sobre educação, e um pesquisador científico. Então desde o
princípio eu me diferencio dos meus colegas porque meus colegas dizem que são
educadores. Eles vieram para ciência um pouquinho pela pressão para ser cientistas
até a CAPES criou essa pressão, essa ênfase em, qual sua palavra,  desumano da
ciência. Esse tipo de ênfase da desumanidade da ciência meus colegas concordam
com você, eles não concordam comigo, porque eu acho que a produção cientifica é
uma coisa importante e tem que ter gente que quer aceitar este desafio desumano
para produzir cientificamente, mas isso é minha postura. Desde que eu cheguei aqui,
a trinta e quatro anos atrás, isto era a minha postura e não era postura comum na área
de educação. Agora, esta postura é comum na área de química, na área de física, na
área de biologia, de certa forma também sociologia, antropologia, etc., psicologia
também mais do que educação, mas educação nunca se posicionou como uma área
científica tanto quanto outras áreas e evidentemente eles estão entrando mais tarde, e
eles estão menos consolidados, e em suas revistas você não tem menos índice de
impacto, na área de educação. Você fala alguém da área de educação, qual o índice
de impacto? Ninguém sabe, porque não se calcula índice de impacto para área de
educação.  mas  você  calcula  o  índice  de  impacto  para  biologia,  química,  física,
porque são áreas muito mais consolidadas. Também poucas pessoas publicam em
inglês em educação. se você está na área de químicas, física, você tem que publicar
em inglês porque o inglês é uma língua de ciência internacional,  mas para você
publicar em inglês na área de educação, você teria que ser alguém como eu que é
mais fácil publicar em inglês do que em português, porque é minha língua nativa.
Mas  outras  áreas  é  uma  obrigação  publicar  em  inglês.  Então,  sendo  que  os
periódicos  em  inglês,  poucos  brasileiros  publicam,  na  área  de  educação  em
periódicos em inglês, significa que a produção científica na área de educação no
Brasil não é uma produção conhecida em outros países. Alguém na Itália possa ler
em português,  por exemplo, pela similaridade, mas não é comum você pegar na
Itália um periódico brasileiro e dizer que este periódico vai ter grande conhecimento
que eu vou aproveitar. Você pode pegar periódicos em inglês... Tem que ler... Mas
você não vai pegar um periódico brasileiro, em português... Poucos brasileiros na
área de educação, na área de educação publicar em periódicos em inglês, e são os de
inglês que tem mais circulação, porque muito mais pessoas lêem inglês do que em
português. Um chinês cientista lê em inglês. Um chinês cientista provavelmente não
lê em português. Então sua pergunta tem haver com isto: a educação ainda não é
uma área muito consolidada como ciência,  eu tenho que deixar isto claro,  como
ciência, porque é uma área que faz um grande contribuição, mas não significa que é
uma área consolidada na área de ciência... Enfim, estamos chegando no fim, e eu to
chegando ao fim do meu tempo... 
Enfim, para você, a proposta de avaliação da CAPES contribui para a emancipação
da educação superior no nosso país? Nessa pergunta eu não sei o que você quer
dizer, emancipação.
Prof. Verhine – E por que vocês usam essa palavra emancipação?
Cida  – No sentido de crescimento mesmo humano, para além do técnico, que aí
envolve tanto cientista quanto educação...
Prof. Verhine. – Pode...? Isso vai ficar gravado não é? Não tem problema...
Outra sugestão minha. Esta palavra, emancipação, quando você começa a usar esta
palavra você parece que é da área de educação... A área de educação é cheia dessas
palavras, que são cheias de entonações, etc... Se você quer usar alegoria... Porque
emancipação  significa  muitas  outras  coisas  também.  Eu  não  sei  se  você  fica
emancipado  a  partir  de  pós-graduação,  eu  não  sei  se  isso  é  uma  forma  de
emancipação. Você fica com mais autonomia cientifica, como pesquisador... Eu não
sei se você fica emancipado. Ainda seu marido vai lhe dominar. Ainda vai ter leis
que você tem que seguir, você vai precisar pagar impostos, tem que fazer uma série
de coisas... Você não vai ter liberdade total sendo alguém que faz pós-graduação.
Então, emancipação depende: emancipação de quê? Você não vai ser emancipado
dos impostos, você não vai ser emancipado de leis, e você nunca vai ser emancipado
do  conhecimento,  você  vai  ficar  preso  ao  conhecimento,  você  não  vai  ficar
emancipado  do  conhecimento.  Você  vai  ficar  preso.  Preso  no  sentido  que  o
conhecimento  vai  lhe  permear,  dominar  você.  Mas  se  você  tá  falando  sobre  a



melhoria... Eu quero ver a cara de sua orientadora... Ela escuta minha palavra aqui...
Mas é bom por que... É muito bom... Eu acredito muito nesta pluralidade...
Cida – Eu também professor... Ela também...
Prof.  Verhine –  Visões  diferentes...  Mas  a  avaliação  tem  contribuído  para  a
melhoria da pós-graduação, isso que eu posso lhe dizer, ela tem contribuído, não
tenha  dúvida.  Não  tem  nenhuma  pessoa  que  vai  dizer  que  avaliação  não  tem
contribuído, no sentido que criou incentivos, criou uma preocupação. É por isso que
a pós-graduação é muito melhor que a graduação, porque graduação na avaliação
começa  muito  mais  depois,  é  muito  menos  sistematizado,  ainda  não  tem  uma
legitimidade, é difícil porque tem muito mais cursos de graduação do que de pós-
graduação, então é difícil  fazer  a graduação com a mesma qualidade que a pós-
graduação. Eu acho que a avaliação da CAPES vai precisar mudar diante dessas
coisas  que  eu  coloco  em meu artigo,  diante  de  sua  massificação,  diante  desses
problemas regionais que a gente já enfatizou, diante da necessidade de diversificar...
diversificação, que é inevitável. É uma coisa boa. Em parte porque a clientela, a
própria  sociedade,  a  própria  economia,  tudo  fica  diversificado  com  os  avanços
históricos que estão acontecendo, você tem diversificação. Então a pós-graduação
vai precisar diversificar e a avaliação da pós-graduação vai precisar trabalhar com
essa diversificação de um sentido positivo não para restringir, mas para garantir uma
diversificação com qualidade mas não para limitar a diversificação. A mesma coisa
com  as  regiões.  De  certa  forma,  como  a  gente  argumentou,  a  avaliação  tem
contribuído para diferenças enormes nas regiões. Mas um contra argumento é que
regiões  que  agora  tem  pós-graduações  de  qualidade,  embora  que  não  tenham
bastante, não teriam nem isto se não tivesse avaliação da CAPES. Você pode dizer
que a região norte seria pior ainda se não tivesse avaliação da CAPES, porque a
avaliação  da  CAPES tem incentivado  a  pós-graduação,  tem incentivado...  Até  a
avaliação tem destacado esse diferencial de qualidade e tem criado uma preocupação
que você ver nos planos,  que você ver nesses programas que a gente falou, que
talvez  nem  existisse  se  não  tivesse  avaliação  para  nos  mostrar  que  tem  essa
disparidade  de  qualidade,  não  apenas  de quantidade,  mas também de qualidade.
Agora é claro que a avaliação da CAPES vai precisar se modificar diante dessas
tendências.  Então eu acho que a avaliação tem sido uma coisa positiva,  ele  tem
contribuído para a melhoria de qualidade, ele tem produzido algumas consequências
não tão positivas, inclusive, voltando para você e sua palavra, inclusive em alguns
casos  com  produção  sem a  produção  de  qualidade...  Essa  coisa  que  você  fala,
desumana talvez seja um... Existe no sentido de que tem gente que acha que tem que
produzir  a  qualquer  custo  em  termos  de  quantidade,  sem  se  preocupar  com
qualidade. Tem gerado coisas negativas. Tem talvez fortalecido diferenças entre as
regionais, então tem algumas implicações negativas e evidentemente, na medida que
a gente vai trabalhando para melhorar a qualidade da avaliação, a gente teria que
levar esses pontos em consideração, a gente teria que buscar formas melhores para
representar a avaliação para não criar essas situações, mas se não tivesse incentivos
para produzir a gente não teria tanta produção. Se a gente não tivesse incentivos para
melhorar a gente não teria tendências de melhoria e eu acho que a graduação é um
bom exemplo. Durante muito tempo sem avaliação da graduação, a graduação ficou
numa situação muito mais precária do que a pós-graduação. E a educação básica
durante muito tempo ficou sem processo de avaliação e a educação básica esta numa
forma mais precária ainda. O que eu vejo em verdade no Brasil, que é diferente que
em muitos países, especialmente em países na Ásia, se vai com a educação básica o
mais  consolidada  e  na  medida em que vai  subindo fica  menos  consolidada.  No
Brasil é o contrário. Nos níveis mais básicos é menos consolidada e nos níveis, no
topo é mais consolidada, então isso cria uma distorção enorme. Se você chega no
topo, muito bom porque no topo é muito mais consolidado, mas lá na base é ruim, e
muitas pessoas não chegam ao topo, nem tem a oportunidade de chegar ao topo
porque a base é muito ruim. Então no fundo, se você quer melhorar o Brasil, você
tem que melhorar a base. Você não vai melhorar pela pós-graduação, apenas. Você
vai melhorar com a melhoria da educação básica. Você viu nessa avaliação do PISA,
sessenta  e  cinco  países  que  participaram da  PISA nesta  avaliação  de  alunos  de
quinze anos de idade em que sessenta e cinco países participam, o Brasil ficou em
lugar  cinquenta  e  cinco.  De sessenta  e  cinco  ficou  em lugar  cinquenta  e  cinco.



Quando começou o primeiro ano o Brasil ficou no ultimo lugar, então agora não esta
mais no ultimo lugar porque tem novos países que entraram e também isso ajudou,
mas também o próprio resultado brasileiro é melhor na escola... O aluno em ciência,
matemática, e leitura é melhor do que antigamente, então o Brasil está avançando.
Mas de sessenta e cinco países está em número cinquenta e cinco. China que todo
mundo diz: a China é nossa competidora, porque China é um país emergente, grande
com Brasil,  que  como Brasil  está  se  destacando,  no  momento  a  China  está  em
primeiro lugar. O Brasil está em número cinquenta e cinco. Então como que a gente
vai  competir  com  a  China  a  longo  prazo,  ficando  em  cinquenta  e  cinco  lugar
enquanto que eles estão em primeiro lugar?


