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A POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: UMA ANÁLISE DA
IMPLEMENTAÇÃO A PARTIR DAS PERCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS
DOS IMPLEMENTADORES NA UFOP

RESUMO

Essa pesquisa analisa a implementação da política de avaliação da pós-graduação brasileira
sob a percepção dos agentes implementadores, neste contexto, representados pelos docentes
que coordenam e lecionam nos Programas de Pós-Graduação (PPG) da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP). Com o emprego de uma metodologia de cunho qualitativo, são
utilizadas como técnicas de pesquisa o levantamento documental, além de entrevistas com os
cinco coordenadores e sete dos docentes inseridos, respectivamente, há mais e menos tempo
nos programas, com o objetivo de captar as percepções e estratégias dos sujeitos envolvidos
em diferentes momentos de suas carreiras docentes. Busca-se entender como essa política de
avaliação dos programas é compreendida por esses atores e que estratégias ou práticas de
atuação têm surgido no contexto de implementação. O estudo parte do referencial teórico da
implementação de políticas públicas e políticas educacionais, sendo as principais
contribuições feitas por Michael Lipsky (2010), Stephen Ball (2010, 2011, 2016) e
colaboradores que trabalharam junto a esse último autor, além de estudos que surgiram a
partir da contribuição de todos esses trabalhos. A hipótese de pesquisa parte do consenso entre
vários desses autores de que as políticas públicas quase nunca chegam ao seu destino com as
mesmas características ou finalidades às quais foram desenhadas. Os resultados demonstram
que a indução proveniente da política de avaliação da pós-graduação tem modificado a forma
de pensar e agir dos implementadores, que passam a vincular a noção de produtividade
exclusivamente à produção intelectual, adotando meios para alcançar a índices de resultados
cada vez melhores. Surge a partir daí uma tendência de que atribuições igualmente
importantes como a docência, o desenvolvimento de atividades de extensão, a atuação em
cargos administrativos, de fundamental importância para a pós-graduação – bem como para
toda a universidade – como a coordenação do programa, por exemplo, não serem
reconhecidas como atividades produtivas, pelo fato de não receberem tanta visibilidade pelo
formato utilizado para a avaliação dos programas. Isso origina uma cadeia indutora que faz
com que surjam pressões tanto do sistema avaliativo em direção aos docentes, quanto entre
esses próprios implementadores, que passam a monitorar a si mesmos, empregando, inclusive,
juízo de valor sobre os colegas que apresentarem baixos índices de produção intelectual. Por
fim, o formato avaliativo induz os implementadores dessa política a adotarem estratégias de
adaptação às exigências, tais como dividir tarefas visando ao aumento do número de artigos
produzidos, publicação buscar realizar publicações conjuntas com o orientando,
descentralizar atividades de acompanahamento discente e docente, dentre outras.
PALAVRAS-CHAVE: Implementação de politicas educacionais. Agentes implementadores.
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THE POSTGRADUATE EVALUATION POLICY: AN IMPLEMENTATION
ANALYSIS FROM THE PERCEPTIONS, PRACTICES AND STRATEGIES OF THE
IMPLEMENTING AGENTS AT UFOP
ABSTRACT
This research studies the implementation of the evaluation policy of the postgraduate through
the perceptions of the implementing agents represented in this context by the professors who
coordinate and teach at the postgraduate programs of the Federal University of Ouro Preto
(UFOP). Through the use of a qualitative methodology, techniques of documentary survey
were used in this research. In addition, interviews were conducted with five coordinators and
seven of the professors who have been inserted for longer and shorter time in the programs.
This approach was chosen in orther to capture the perceptions and strategies of the subjects in
different moments of the teaching career. It seeks to understand how this policy is understood
by these actors and what strategies or practices have emerged in the context of
implementation. It starts from the theoretical framework of policy implementation, being the
main contributions brought by Michael Lipsky (2010), Stephen Ball (2010, 2011, 2016) and
collaborators who worked with and after them. The research hypothesis was based on the
consensus among several studies that public policies hardly ever reach their destination with
the same characteristics or purposes for which they were criated for. The results demonstrate
that the induction from the postgraduate evaluation policy has modifyed the way of thinking
and acting of the implementers, who start to link the notion of productivity exclusively to the
papers publishment, adopting means of always to reach better rates. It criates a tendency that
equally important attributions such as teaching, developing extension activities, working in
administrative positions of fundamental importance for postgraduate programs - as well as for
the entire university – have not been recognized as productive activities, considering the fact
that they do not have the same status in the evaluation format as publishing papers. It creates
an inductive chain that causes pressure on the implementers, in relation to the evaluation
sistem, and also among these subjects themselves. These professionals begin to monitor
themselves, employing value judgment on colleagues who have low production rates. Finally,
the evaluative format induces the implementers of this policy to adopt strategies to adapt
themselves to the system requirements, in general, adopting performative strategies to
increase numbers.
KEYWORDS: Implementation of educational policies. Street level bureaucrats. Higher
education. Programs evaluation.
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INTRODUÇÃO
Como o interesse por essa temática surgiu?

Sempre chamou minha atenção o fato de que as coisas tendem a ser mais fáceis
quando se mantém um bom relacionamento com as pessoas que prestam algum tipo de
serviço. Durante minha graduação em Letras no Instituto de Ciências Humanas e Sociais da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sempre mantive um ótimo convívio com os
professores, servidores da Universidade e observava que isso sempre se refletia em forma de
bom atendimento e presteza nas demandas que eu levava até essas pessoas. O tratamento
oposto também podia ser observado, principalmente quando os solicitantes eram pessoas que
se dirigiam aos professores, técnicos administrativos e demais funcionários com um tom de
“Você é pago com meus impostos, portanto faça o que estou pedido”.
Fui aprovada em um concurso público em 2016 no concurso de Técnico em
Administrativo em Educação e comecei a trabalhar em um programa de pós-graduação da
UFOP como Secretária Executiva. A partir daí, me tornei um dos trabalhadores que
intermedeia as demandas dos alunos para com o programa. Fui conhecendo as expectativas e
realidades do exercício de um cargo público. Passei a ser o sujeito que atende ao telefone e
escuta pessoas dizerem: “Estou tentando falar o dia inteiro nesse número, mas ninguém
atende...” Tento relevar por saber que as pessoas não conhecem a sobrecarga do serviço
público, que impõe milhares de atividades a um servidor além de atender ao telefone.
Confesso que dependendo do tom utilizado por um determinado “cliente”, fico inclinada a
colocar a demanda dele por último e priorizar as demandas de outras pessoas (mais educadas),
já que não posso desempenhar todas as tarefas ao mesmo tempo.
Dois anos depois de atuar como como secretária iniciei meus estudos no Mestrado
Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOP. Com meu interesse de
pesquisar sobre a implementação de políticas públicas, passei a enxergar o assunto pelo olhar
de um pesquisador. Foi aí que descobri que todas essas “coincidências” trazidas pela minha
experiência cotidiana têm sido alvo de interesse de pesquisadores a partir dos anos 1980.
Lipsky (2010) foi um dos pioneiros nesse campo, analisando o processo de implementação de
políticas a partir do cotidiano da ação dos agentes públicos mais próximos aos destinatários da
ação pública. Ao investigar a rotina desses processos, o autor afirma que a atuação desses
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sujeitos é discricionária, isto é, faz parte da margem de atuação de que dispõem os atores que
materializam as políticas públicas.
Essa prerrogativa de que dispõem os agentes públicos tem sido discutida na literatura
devido à importância que tem sobre os resultados que as políticas públicas alcançam. Essa
discussão realizada no mestrado, como uma pesquisadora em formação, amadureceu minha
compreensão sobre as políticas públicas e me fez refletir ainda mais sobre o papel que o
agente com poder de decisão tem no processo de disponibilização de bens e serviços públicos.
Ao aprofundar as discussões sobre a implementação das políticas públicas sob a
perspectiva de autores como Maynard-Moody, Musheno (2003), Lipsky (2010), Ball,
Maguire e Braun (2012), compreendi que o espaço de atuação dos sujeitos que atuam na
implementação do serviço público surge exatamente das lacunas legislativas, da falta de
suporte do Estado, do reduzido número de servidores para uma imensidão de tarefas, da
necessidade de escolher entre o que priorizar. Obviamente nem todas as tarefas serão
resolvidas no tempo ideal, ou sequer serão resolvidas. Mas como definir quais atender? Como
escolher quais “clientes” deverão ser prioridade? O Estado não consegue definir isso de
antemão. Quem atua na ponta do serviço público é que tem acesso aos imprevistos, à
realidade das pessoas que o demandam e às injustiças que as próprias leis fazem com esses
sujeitos.
Ainda que, na maioria das vezes, a discricionariedade possa assumir conotações
negativas pelo fato de sujeitar os cidadãos à capacidade decisória dos agentes públicos que
operam na ponta – os burocratas no nível da rua, conforme expressão cunhada por Lipsky
(2010) - é preciso ter em mente que essa margem de atuação pode ser um fator que grande
valia para os cidadãos que procuram pelo serviço público. Ela, por exemplo, pode se
manifestar quando os professores de uma escola se reúnem para comprar uma cadeira de
rodas para um aluno, ou quando um servidor agiliza um atendimento para facilitar o
atendimento a um cidadão que viajou uma longa distância em busca daquele serviço.
Tendo essas concepções em mente, passei a me atentar para os exemplos que surgiam
no dia a dia do programa do qual fazia parte da equipe administrativa. Um dia uma candidata
se inscreveu para um dos processos seletivos que selecionava alunos para o mestrado e
doutorado, trazendo como comprovante de titulação um diploma de mestre em ciência e
engenharia do petróleo (Master of Science Petroleum Engeneering) expedido pela
Universidade do Sul da Califórnia (USC). Porém, na época, existia uma previsão institucional
12

na Resolução nº 7320 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), no item 7.2 b,
que obrigava os candidatos a apresentarem os diplomas devidamente revalidados para
concorrer aos processos seletivos.
O processo de revalidação, que demorava até seis meses para ser concluído, seria
realizado em uma plataforma nacional, a Plataforma Carolina Bori, que dentre várias outras
coisas, exigia a dissertação fosse anexada para que o processo de revalidação fosse concluído.
A aluna não tinha feito dissertação. O formato do curso de mestrado na USC exigia outras
obrigações que não a dissertação para a obtenção do título. A Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) provavelmente sabia disso - ou
deveria saber, já que financiou a aluna junto a vários outros alunos que concorreram no
mesmo edital (Edital Nº1/2013 CHAMADA PÚBLICA PROGRAMA CIÊNCIA SEM
FRONTEIRAS FULBRIGHT-IIE) para a realização do mestrado nos Estados Unidos. Enfim,
tínhamos uma aluna mestre, que não era reconhecida como mestre, e por tanto foi
redirecionada ao mestrado, e não ao doutorado como havia pleiteado.
Quando tentamos implementar uma bolsa de mestrado financiada pela CAPES, fomos
impedidos pelo sistema, pois a agência não permite mais de uma concessão para o mesmo
nível de ensino já que, de acordo com a agência, a aluna já havia recebido bolsa durante os 24
meses em que cursou o mestrado nos EUA. Assim as cotas disponíveis foram preenchidas
pelos próximos aprovados e a discente seguiu refazendo o mestrado que já havia feito, desta
vez, sem direito a suporte financeiro para realizar seus estudos.
Fiquei meses indignada com a CAPES, com a UFOP, com a Plataforma Carolina Bori.
Ora, por que gastar tanto dinheiro público com um intercâmbio que não seria reconhecido?
Por que a UFOP ou a Plataforma não reconheceria um intercâmbio negociado pela própria
CAPES? Se a aluna foi diplomada mestre pela USC, isso deveria ser suficiente, era uma
decisão a ser tomada pela USC, instituição que validou o documento.
Algumas pessoas compreenderam esse caso como simples de resolver, deixando a
aluna fazer o curso de mestrado novamente. Mas e o prejuízo dela? Dois anos de trabalho de
um pesquisador sem reconhecimento e milhares de dólares de dinheiro público jogados no
lixo. Discutimos muito. Questionamos a medida até que o Conselho de Ensino e Pesquisa e
Extensão (CEPE) da UFOP, por meio da Resolução CEPE 7.781/2019, decidiu aceitar apenas
a autenticação consular dos diplomas obtidos em outros países. Agora cabia a nós observar
13

um selo consular que confirmava a veracidade do documento e não discutir se ele deveria
conferir mérito de mestrado a uma pesquisa ou não.
Esse exemplo apenas reforça meu interesse pelo estudo da implementação das
políticas públicas. Eu observo diariamente a complexidade da implementação tanto para quem
recorre ao Estado em busca de um serviço, quanto para aqueles professores que se desdobram
diariamente para dar conta de compreender as normas e coloca-las em prática. No caso da
aluna “mestre sem mestrado”, alguns professores compreendiam com clareza o título
adquirido, mas havia uma proibição legal em aceitá-lo.
Esse caso representava só mais uma das contradições com que os docentes a quem eu
auxiliava diariamente precisavam lidar. Por um lado, a CAPES recomendava fortemente a
internacionalização. Por outro, a burocracia e a morosidade de trazer um aluno estrangeiro (ou
com o título obtido no exterior) frustrava qualquer tentativa de atendê-la.
Isso reforçou meu interesse em desenvolver minha pesquisa no campo da
implementação da política de pós-graduação, mais precisamente no que dizia respeito ao seu
viés avaliativo, pois é dele que partem as exigências, as previsões e as “recomendações” que
todos acabam tendo que adotar. Para isso eu precisava estudar a origem dos programas, a
forma como eles e o formato avaliativo que os regulam foram se desenvolvendo com o passar
dos anos, para então poder observar a ligação entre a política avaliativa e as percepções e
estratégias de atuação dos sujeitos que atuam nesse espaço de implementação. Em boa
medida, a trajetória aqui descrita circunscreve a demarcação do objeto de pesquisa que dá
sentido a esta dissertação.
Contextualizando essa pesquisa
Os primeiros registros da pós-graduação no Brasil surgiram na década de 1930,

quando o decreto nº 19.851, de abril de 1931, conferiu às universidades a função de realizar
pesquisa científica e formar pesquisadores e doutores em ciências (ALMEIDA, 2017). Em
1951 foram fundados a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES)1, que hoje é a responsável pela avaliação e regulamentação dos programas de pós-

Na época de sua criação, a agência recebeu a denominação “Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior”.
1
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graduação e o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq),2 que juntamente àquela primeira
agência se tornou um dos principais responsáveis pelo financiamento da pós-graduação no
Brasil (NEUENFELDT e ISAIA, 2008).
O reconhecimento da pós-graduação ocorreu oficialmente em 1965 a partir do Parecer
nº 977 CES/CFE, de 03 de dezembro daquele ano, que ficou conhecido como Parecer Newton
Sucupira, em homenagem ao seu relator. Este documento foi um marco fundamental na
história da pós-graduação no país e trouxe entre suas justificativas a imposição e difusão da
pós-graduação já observada em diversos países na época (BRASIL, 1965).
A ausência de uma pós-graduação consolidada era vista pelos os propositores do
Parecer nº 977 como uma impossibilidade de o país proporcionar treinamento completo e
adequado para muitas carreiras dentro dos limites dos cursos de graduação (BRASIL, 1965).
Assim, o ano de 1965 se tornou um marco para pós-graduação tendo sido criados 27 cursos
no nível de mestrado e 11 no de doutorado, totalizando 38 cursos de pós-graduação stricto
sensu no país (CAPES, 2019).
Em 1981 CAPES foi reconhecida como órgão responsável pela elaboração do Plano
Nacional de Pós-Graduação stricto sensu (Decreto nº 86.79/81), e foi transformada em
Agência Executiva do Ministério da Educação e Cultura junto ao Sistema Nacional de Ciência
e Tecnologia. A partir de então, tornaram-se suas competências elaborar, avaliar, acompanhar
e coordenar as atividades relativas ao ensino superior. De acordo com a agência, o surgimento
do Programa de Acompanhamento e Avaliação, além de contribuir para a criação de
mecanismos efetivos de controle de qualidade, aprofundou sua relação com a comunidade
científica e acadêmica (CAPES, 2008).
Assim, a CAPES, que já vinha desempenhando um importantíssimo papel na pósgraduação desde sua criação em 1951, com financiamento direto aos pesquisadores brasileiros
tanto no país quanto no exterior, assumiu o protagonismo na regulação deste nível de ensino
no Brasil. Ela passou a partir de então ao status de instituição responsável pelo
credenciamento e acompanhamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu brasileiros, por
meio de uma elaborada sistemática de avaliação (CAPES, 2019).
O formato avaliativo que tem sido utilizado pela agência controlava a produtividade
dos programas de pós-graduação até agosto de 20193 observando cinco quesitos principais: 1-

2

Denominado atualmente Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A Diretoria de Avaliação da CAPES iniciou em 2018 um projeto de modificação na ficha de avaliação dos
programas stricto sensu. Segundo a agência, as mudanças tiveram como motivação principal aumentar a
qualidade da formação de doutores e mestres. O novo documento foi aprovado pelo Conselho Técnico Científico
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Proposta do Programa; 2- Corpo docente; 3- Corpo discente, elaboração de teses e
dissertações; 4- Produção intelectual e 5- Inserção Social. Todos os programas precisavam
prestar contas desses quesitos por meio do envio anual do Relatório Sucupira. Depois de um
período avaliativo de quatro anos, os programas eram distribuídos em notas 3 (regular), 4
(bom) e 5 (muito bom), 6 e 7, programas de excelência.
A classificação por conceitos e o período de avaliação permaneceram, mas a estrutura
da ficha de avaliação foi reestruturada em três quesitos avaliativos: 1- Proposta do programa;
2- Atividades de formação e 3- Impactos acadêmicos e sociais. Essa mudança foi feita sob a
justificativa de aumentar a qualidade da formação de mestres e doutores e corrigir distorções
no formato avaliativo (CAPES, 2019).
Havia várias afirmações de que a ficha anterior tinha eixos problemáticos como a
destinação de muitos pontos à produção intelectual (35 a 40%), que desencadeava uma forma
de agir produtivista entre os pesquisadores, além da desconsideração sobre o histórico de
desenvolvimento dos programas, uma vez que a proposta do programa não exercia peso sobre
a avaliação como um todo.
Muitos autores, quando voltaram seus olhares para os efeitos do formato de avaliação
sobre a pós-graduação, direcionaram suas análises, dentre várias outras coisas, ao
produtivismo (SGUISSARDI, V.; SILVA JÚNIOR, 2009; MACHADO, A. M. N.;
BIANCHETTI, 2011), à questão da precarização do trabalho docente, (SANTOS, 2015), ao
adoecimento dos profissionais (FORATTINI, 2015).
Embora todas essas questões estivessem atreladas aos nossos interesses de pesquisa,
nossa intenção foi analisar o processo de implementação para compreender as percepções,
práticas e estratégias de atuação dos sujeitos que estão imersos nesse contexto. Nossa
pretensão foi verificar como as práticas ou estratégias de atuação são arquitetadas ou
adaptadas com base na percepção dos implementadores, e as influências exercidas sobre estas
últimas pelo contexto de implementação.
Para Lipsky (2010), o processo de implementação é carregado de interpretações e
modificações realizadas a partir da forma como os implementadores compreendem as
situações ou demandas com as quais lidam. Assim, o poder de agir e interferir no desfecho
da Educação Superior em dezembro de 2018 e comunicado oficialmente aos Coordenadores de Programas de
Pós-Graduação no seminário de meio termo, realizado ao final de agosto de 2019.
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das políticas parte da discricionariedade de que dispõem esses sujeitos, tendo em vista
principalmente as lacunas legislativas, a falta de estrutura por parte da Administração Pública
ou a multiplicidade agentes públicos envolvidos no processo de implementação.
Tomando como base a perspectiva de Ball (2010) sobre a materialização das políticas
públicas, compreende-se que os atores envolvidos nesse processo atuam sobre os textos das
políticas, que podem ser apresentados ou representados de diferentes maneiras pelos sujeitos
envolvidos. Por esse motivo, ao mesmo tempo em que os textos são importantes, eles
representam apenas uma parte da produção, uma vez que as políticas estão constantemente
sujeitas a processos de tradução e interpretação no contexto da prática (BALL, MAGUIRE,
BRAUN, 2016). Ball (2010) não apenas defende que os atores envolvidos nesse contexto têm
o controle do processo, como rejeita a concepção de implementação, uma vez que para ele, a
implementação, é um processo hierárquico, normativo, linear e prescritivo.
Ainda que Lipsky e Ball partam de constructos teóricos distintos para analisar o papel
desempenhado pelos sujeitos que materializam as políticas, as evidências empíricas por eles
reveladas são convergentes. Ambos compreendem esse momento das políticas públicas como
algo dinâmico, complexo e vinculado ao cotidiano e à interpretação que os atores conferem às
normas. Para os autores, a autonomia sobre o processo faz com que as políticas atinjam
resultados diferentes daqueles previstos em seu desenho inicial. Em outras palavras, tanto
Lipsky quanto Ball não compreendem que o sujeito vinculado a esse processo é um mero
executor de rotinas ou um ator neutro. Dessa forma, porque entendemos que a as formulações
desses autores são convergentes, seus referenciais serão articulados e conjugados nesta
dissertação.
Nessa direção, Oliveira (2014) afirma que os profissionais que atuam nos espaços de
implementação são atores políticos e a implementação não se reduz unicamente a uma
sucessão de ações operacionais, mas também, a um conjunto de ações políticas, que têm
estreita conexão com valores, crenças e atitudes, elementos que moldam o comportamento e
as decisões que são tomadas por esses sujeitos.
Assim, essa pesquisa busca compreender de que forma as normas induzidas pelo
Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) têm sido recebidas e colocadas em prática pelos
agentes implementadores ou atores que atuam sobre esta política. Compreende-se como
agente implementador os sujeitos que atuam na execução da política, entregando-a aos
cidadãos para os quais ela foi formulada. Estes sujeitos são representados nessa pesquisa
pelos docentes que lecionam e coordenam os programas de pós-graduação, sendo os
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responsáveis pelo intermédio entre as cobranças do sistema avaliativo e as adversidades
encontradas no espaço de implementação.
Ressalta-se aqui a importância de se analisar tanto os implementadores/atores quanto
estes espaços de implementação/atuação, considerando a importância que essas duas variáveis
exercem sobre o desfecho das políticas. Essa dupla importância se deve principalmente ao
fato de as instituições educacionais funcionarem como arenas complexas, nas quais as
interações e ações dos sujeitos influenciam o processo de implementação, ajudando a
desvendar as dinâmicas construídas nesses territórios (OLIVEIRA, 2019).
Dessa forma, esta pesquisa foi desenvolvida com base no seguinte questionamento: “O
que pensam e como agem os agentes implementadores acerca das diretrizes para a avaliação
dos Programas de Pós-Graduação na UFOP?”. A partir deste questionamento, essa pesquisa
pretende analisar as percepções, as estratégias e práticas de atuação dos implementadores que
atuam em programas de pós-graduação na Universidade Federal de Ouro Preto.
Cabe ressaltar que os significados de práticas e estratégias divergem em nosso
entendimento. De acordo com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o significado de
estratégia é atrelado à “arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe ou de
explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando ao alcance de
determinados objetivos”. Esse mesmo termo é encontrado em uma das definições do
Dicionário Aurélio como “a arte de aplicar meios disponíveis com vista à consecução de
objetivos específicos.”
Alguns autores associam esse conceito à noção de cooporativismo, de ação conjunta
entre membros de uma organização (militar ou empresarial) com a finalidade de atingir a uma
bem comum pretendido pela equipe. Sendo assim, Cannon (1968) afirma que “estratégias são
as ações direcionais de decisões que são requeridas competitivamente para atingir os
propósitos da companhia” e Newman (1971) compreende estratégias como “planos que
antecipam a mudança e iniciam a ação para ter vantagens de oportunidades que são integradas
no conceito de missão da companhia”.
O termo prática, por sua vez, é trazido pelo dicionário Houaiss com significado de
realização costumeira, cotidiana de algo, com uso contínuo, hábitos enraizados ou costumes, o
que sugere a compreensão de não planejamento, como é o caso de estratégia. Assim, adotando
a essas duas concepções, compreendemos estratégias como atividades coordenadas de
18

planejamento, realizadas com o propósito de obter melhores resultados na avaliação do
programa - como compor uma comissão para o acompanhamento da produtividade docente.
Enquanto isso, práticas serão compreendidas como ações cotidianas que não necessariamente
prevejam planejamento, uma vez que nem todas as ações são arquitetadas ou planejadas, mas
executadas de ofício, por serem inerentes à própria profissão decente, como acompanhar as
atividades dos orientandos, ainda que ao final elas também colaborem para os resultados da
avaliação dos programas.
A partir da questão norteadora, serão observadas as lógicas de ação destes sujeitos
diante das possíveis adversidades com que eles têm de lidar no desenvolver das tarefas de
implementação. Por fim, objetivamos identificar os principais pontos negativos e positivos
percebidos pelos implementadores que possam vir a ser repensados pela comunidade
acadêmica de forma a dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos programas.
Foi previamente decidido que os implementadores seriam divididos em duas
categorias: os coordenadores e docentes dos programas. O interesse em realizar a análise
separadamente justifica-se pelo duplo papel de indutor e implementador que os coordenadores
exercem, uma vez que exercem papéis de intermediadores diretos entre o sistema avaliativo e
os demais sujeitos dos programas. Embora os coordenadores permaneçam vinculados às
normas do sistema, uma vez que continuam sendo “contabilizados” como docentes
permanentes, a partir do papel de gestor desempenhado por eles, são adquiridas visões
diferenciadas no que diz respeito às questões administrativas, normativas e ao cumprimento
das metas. que, Assim, as interpretações realizadas pelos coordenadores tendem a ser
diferneciadas, dada a proximidade que eles possuem com as diretrizes estabelecidas pelo
sistema avaliativo. Isso faz com que uma abordagem diferenciada sobre as visões desses
sujeitos seja particularmente importante para o desenvolvimento dessa pesquisa.
Os demais professores foram classificados em duas categorias: (1) Docente atuante há
mais tempo e (2) Docente inserido há menos tempo no programa de pós-graduação. O
objetivo dessa delimitação foi observar como os implementadores percebem e respondem à
política de pós-graduação no início de suas carreiras, e como isso acontece depois de anos de
inserção na pós-graduação.
A expectativa era que fossem realizadas entrevistas com quinze sujeitos, os
coordenadores de cada um dos cinco programas, além dos dois docentes em cada um desses
locais. Depois de várias idas a campo, obtivemos doze das quinze entrevistas, sendo que as
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três não foram realizadas pelos motivos falta de disponibilidade de tempo, em dois casos, e
recusa em participar, tendo em vista que um dos docentes convidados afirmou desconforto em
conversar sobre o assunto.
Assim, o primeiro capítulo desta pesquisa apresenta o percurso e as estratégias
metodológicas utilizadas: I - Revisão de literatura sobre implementação de políticas públicas
educacionais e política de pós-graduação no Brasil; II - Levantamento de dados sobre os
programas de pós-graduação da Universidade Federal de Ouro Preto; III - Seleção dos
programas e sujeitos participantes; IV- Delimitação e características dos sujeitos a serem
entrevistados; V - Elaboração dos roteiros; VI - Entrevistas: armazenamento dos dados e
procedimentos de análise.
O segundo capítulo é voltado à contextualização histórica da pós-graduação brasileira,
seus principais marcos e os motivos que a levaram a assumir o formato avaliativo vigente.
Dentro deste capítulo são trazidos os seis Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG), com o
objetivo de mostrar as diretrizes que nortearam a pós-graduação desde sua criação.
O VI PNPG é trazido ao final do capítulo de forma diferenciada, pelo fato de ser o
documento em vigência durante o desenvolvimento desse trabalho, considerando a
importância das diretrizes trazidas por ele diretamente sobre as atribuições dos
implementadores analisados. Além disso o capítulo aborda o Sistema Nacional de PósGraduação e do formato do sistema avaliativo brasileiro.
Dentro deste capítulo é feita uma discussão sobre os aspectos relacionados ao
financiamento da pós-graduação brasileira que tanto têm impactado a ação dos sujeitos que
materializam a política. É importante ressaltar o financiamento, ou a falta dele, exerce um
peso extra sobre a reconfiguração nos papéis desempenhados pela universidade. Abrúcio
(1997) afirma que a partir da crise econômica mundial ocorrida nas décadas de 1970 e 1980
os princípios do New Public Management (NPM) passaram a ser aplicados sobre as
universidades redefinindo o papel do Estado e estimulando cada vez mais a participação de
financiamento proveniente de fontes externas (ABRÚCIO, 1997). Além disso, os critérios de
distribuição de financiamento tendem a ser cada vez mais acirrados à medida que os recursos
vão se tornando escassos.
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O terceiro capítulo faz uma revisão sobre a literatura de implementação de políticas
públicas, aprofundando o papel dos agentes participantes do processo e as modificações
ocorridas na forma de compreender a relevância do processo de implementação.
No capítulo quatro é feita uma análise com base nos principais achados dessa pesquisa
no que diz respeito às percepções trazidas pelos sujeitos entrevistados. São discutidas nesse
espaço as percepções sobre o formato avaliativo da pós-graduação, o contexto político e
econômico em que ela está inserida, o papel institucional e sua influência no dia a dia do
programa.
No quinto capítulo a atenção é voltada à análise das práticas de atuação dos
implementadores, tomando como referência as influências trazidas pelas percepções desses
sujeitos na implementação dessa política. Dentro dessas práticas de atuação são trazidas
principalmente aquelas referentes à adaptação ao sistema avaliativo, ao cenário econômico e
político e à reconfiguração pela qual passa o trabalho docente.
Nas considerações finais é realizada uma reflexão a respeito da forma como a política
tem sido compreendida pelos agentes implementadores/atores e como tem se dado a
implementação/atuação.

Como

desdobramento

dessa

perspectiva,

estabeleceram-se

comparações entre percepções e estratégias nos diferentes momentos das carreiras, e também
entre os docentes que além de todas as tarefas inerentes ao cargo dividem seu tempo com
aquelas referentes à administração do programa.
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CAPÍTULO 1: METODOLOGIA
Este capítulo descreve a abordagem utilizada e os procedimentos metodológicos
desenvolvidos para a realização desta pesquisa. Pretende-se especificar os critérios utilizados
para o levantamento teórico, além dos instrumentos utilizados para a coleta de dados e para a
escolha dos programas e sujeitos a serem entrevistados. Além dos procedimentos de coleta,
busca-se neste capítulo especificar a maneira como os dados obtidos foram tratados.
1.1 Abordagem metodológica utilizada

Para Gerhardt e Silveira (2009) só se inicia uma pesquisa se existir uma pergunta, uma
dúvida para a qual se quer buscar uma resposta. Com base nessa compreensão que pesquisar
é buscar ou procurar resposta para alguma coisa (GERHARDT e SILVEIRA, 2009), essa
pesquisa foi estruturada a partir do seguinte questionamento: “O que pensam e como agem os
agentes implementadores acerca das diretrizes para a avaliação dos Programas de PósGraduação na UFOP?”.
Como se pode observar, o objetivo de investigação anunciado no questionamento
norteador dessa pesquisa requer o uso da abordagem qualitativa uma vez que os trabalhos
estão voltados à descrição de questões subjetivas, particulares dos indivíduos, pertencentes a
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que como afirma
Minayo (2002), não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.
Para Godoy (1995), diferente de uma abordagem quantitativa, a pesquisa qualitativa
não procura enumerar ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico
na análise dos dados. Segundo a autora, ela parte de questões ou focos de interesses amplos,
que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve. Além disso, ela afirma que esse
tipo de abordagem possibilita a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e
processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando
compreender os fenômenos segundo a percepção dos participantes da situação em estudo.
Ludke e André (2011) pontuam algumas características básicas da pesquisa
qualitativa. A primeira delas é o fato de ela ter o ambiente natural como sua fonte direta de
dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Além disso, os dados coletados são
predominantemente descritivos e a preocupação com o processo é muito maior do que com o
produto. Os autores ressaltam que significado que as pessoas dão às coisas e as suas vidas se
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tornam focos de atenção especial pelo pesquisador. Por fim, afirmam que a análise dos dados
tende a seguir um processo indutivo.
1.2 As etapas da pesquisa

Depois de definir que o método qualitativo melhor atenderia à finalidade expressa pela
pergunta norteadora dessa pesquisa, foram estipuladas as seguintes fases para o
desenvolvimento dela: (I) Revisão de literatura sobre implementação de políticas públicas
educacionais e política de pós-graduação no Brasil; (II) Imersão em dados sobre Universidade
Federal de Ouro Preto e seus programas de pós-graduação; (III) Seleção dos sujeitos:
Definição da quantidade e características dos programas analisados e sujeitos a serem
entrevistados; (IV) Elaboração dos roteiros, (V) Entrevistas: armazenamento dos dados e
procedimentos de análise. A seguir, as cinco fases são detalhadas, com o objetivo de facilitar
a visualização e a compreensão dos procedimentos adotados.
Fase I: Revisão de literatura sobre implementação de políticas públicas e política de pósgraduação no Brasil
Essa pesquisa foi iniciada por meio de uma revisão literária a respeito dos temas
implementação de políticas públicas e Pós-Graduação no Brasil. Dentro do primeiro tema o
foco foi refinado para a compreensão de políticas públicas educacionais, e dentro do tema
Pós-Graduação no Brasil, o foco de interesse foi voltado ao histórico da pós-graduação no
Brasil, ao atual sistema de avaliação, aos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG), à
contribuição deles para a atual política de pós-graduação e os principais obstáculos apontados
pelo Plano em vigência, tais como o produtivismo acadêmico, considerado nessa pesquisa um
fenômeno derivado dos processos de avaliação da pós-graduação, que se caracteriza pela
excessiva valorização da quantidade da produção acadêmica, com tendências a desconsiderar
a sua qualidade (PATRUS, DANTAS e SHIGAKI, 2015). A partir dessa concepção foram
encontrados diversos trabalhos a respeito de implicações tanto na qualidade da pesquisa
científica que tem sido realizada, quanto nas condições de trabalho dos docentes
pesquisadores responsáveis pela realização delas.
As consultas foram realizadas principalmente no Catálogo de Teses e Dissertações da
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no google
acadêmico e no Scielo. Dentre os principais textos que nortearam o início das discussões
sobre esses temas estão as obras "Políticas públicas: a implementação como objeto de
23

reflexão teórica e como desafio prático” (SIMAN, 2005); “Implementação de políticas
públicas: perspectivas analíticas” (LIMA e D'ASCENZI, 2013); “Burocracia, redes sociais e
interação: uma análise da implementação de políticas públicas” (LOTTA, 2018); “Os Planos
Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) e suas repercussões na Pós-graduação brasileira”
(HOSTINS, 2006); “Pós-Graduação no Brasil: do Regime Militar aos dias atuais (ALVES e
OLIVEIRA, 2014); “O PNPG 2011-2020: os desafios do país e o sistema nacional de pósgraduação” (BARRETO e DOMINGUES, 2012).
A partir desses trabalhos foi observada a importância da contribuição de autores como
Michael Lipsky, Stephen Ball, Meg Maguire e Annette Braun, Claude Lessard dentre outros.
Por meio de consultas a esses autores foram encontradas obras que contribuíram muito para o
embasamento dessa pesquisa tais como “Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual
in public service”, escrito por Lipsky originalmente na década de 1980,“Como as escolas
fazem as políticas: atuação em escolas secundárias” lançado em 2016, de autoria de Stephen
Ball, Meg Maguire e Annette Braun e “Políticas educativas: a aplicação na prática”, escrito
por Claude Lessard e Anylène Carpentier em 2016.
Consolidado o embasamento teórico que suportaria a pesquisa em termos de
implementação de políticas públicas e políticas públicas educacionais, foi realizado um
levantamento sobre a fundação e consolidação da CAPES, bem com as legislações e as
principais diretrizes expedidas pela agência enquanto reguladora do Sistema Nacional de PósGraduação. Compreendeu-se fundamental a realização da análise dessa agência considerando
a importância dela enquanto indutora da política de pós-graduação, e consequentemente,
responsável pelos desdobramentos causados pelos reflexos dessa indução aos programas de
pós-graduação do país.
Dentre os principais documentos analisados a respeito da agência, tornaram-se
referências para essa pesquisa documentos de áreas4, relatórios de avaliação, pareceres,
portarias e demais documentos a respeito da estrutura do sistema de avaliação da pósgraduação, das normas e exigências a serem observadas pelos programas. Foram analisados
os seis Planos Nacionais de Pós-Graduação, sendo o foco principal desses documentos
voltado ao sexto Plano, em vigência desde 2010 até 2020, período estimado para a conclusão
dessa pesquisa.

4

Arquivos disponíveis em https://www.capes.gov.br/avaliacao.
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Para Trentini e Paim (1999) a imersão literária tem como principal finalidade a seleção
de literatura pertinente aos interesses da pesquisa, a familiarização com o assunto e a
interação a respeito dos principais autores e sobre o que eles estudaram anteriormente
(ECHER, 2001). Os autores reforçam ainda que as buscas de textos sobre o assunto a ser
pesquisado são necessárias para apoiar decisões de estudo, investigar dúvidas e conhecer o
posicionamento de outros autores sobre a questão a ser trabalhada. Além disso, por meio da
revisão literária, torna-se possível adquirir ou atualizar conhecimentos e encontrar novas
metodologias que enriqueçam a pesquisa.
Fase II: Levantamento de dados sobre os programas de pós-graduação da Universidade
Federal de Ouro Preto
Como primeira estratégia para o levantamento de dados sobre os programas de pósgraduação na Universidade Federal de Ouro Preto foi realizada, em abril de 2018, uma
reunião com pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Sérgio Francisco Aquino.
Nessa primeira conversa sobre o panorama institucional da pós-graduação foram cedidos pelo
pró-reitor gráficos e planilhas dos arquivos apresentados por ele nas reuniões com os
coordenadores e professores dos programas de pós-graduação da instituição.
Com base nos arquivos cedidos na época, abril de 2018, constatou-se que a UFOP
possuia 42 cursos5 strico sensu, contemplando as seguintes grandes áreas: Ciências da Vida
(CV), Ciências Exatas e da Terra (CET), Ciências Sociais Aplicadas (CSA), Ciências
Humanas, Letras e Artes (CHLA), Engenharias (Eng). Esses cursos estavam distribuídos da
seguinte forma: 22 mestrados acadêmicos, 13 doutorados acadêmicos e sete mestrados
profissionais.
O pró-reitor indicou ainda as resoluções referentes à pós-graduação que deveriam ser
consultadas para a realização da pesquisa proposta naquela ocasião. Dentre os documentos
legais mencionados, destaca-se a Resolução CEPE 7.320 de 25 de janeiro de 2018, que trata
das normas gerais da pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal de Ouro Preto, que
revogou a CEPE 5.290 de 10 de junho de 2013, que anteriormente servia para essa finalidade,

5

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Ouro Preto. Dados fornecidos em
17 de abril de 2018. É importante ressaltar que esses números foram atualizados ainda em 2018, tendo em vista a
publicação da avaliação quadrienal 2013-2016, que concedeu a abertura dos cursos de doutorado nos Programas
de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição e Educação, em meados de 2018.
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e a CEPE 7.464 de 08 de junho de 2018, que alterou a CEPE 7.320/2018, passando a fazer
parte dela.
Fase III: Seleção dos programas e sujeitos participantes
A escolha de quantos e quais programas comporiam o campo amostral teve como base
as cinco áreas de conhecimento das quais dispõe a universidade analisada. Optou-se por
eleger os seguintes critérios de prioridade na escolha dos programas: 1- Representatividade de
área, 2- Programas com mestrado e doutorado acadêmico e 3- Programas que obtiveram
oscilações de conceitos.
O critério representatividade de área foi adotado tendo em vista o fato de a
universidade analisada contemplar cinco das nove grandes áreas de conhecimento
reconhecidas pela CAPES. Além disso, a escolha por um representante de cada área foi
realizada pelo fato de a análise de cinco programas de pós-graduação configurar um campo
amostral possível de ser trabalhado de forma cautelosa o suficiente para se evitar a obtenção
de resultados tendenciosos por insuficiência, ou superficiais por excesso de área abrangida.
Foi decidido previamente que em cada uma dessas cinco áreas o programa analisado
seria preferencialmente escolhido dentre aqueles que ofertem simultaneamente os cursos
mestrado e doutorado. Tal escolha justifica-se pelo fato de eles serem compreendidos como
mais completos, fator que possibilita uma análise mais rica em termos de experiência e
contribuição para os objetivos dessa pesquisa.
Os programas de mestrado profissional não compuseram o campo amostral, tendo em
vista o fato de eles estarem presentes em apenas duas das cinco áreas de conhecimento, o que
não representaria impacto tão significativo na pesquisa. Além disso, as áreas que apresentam
os cursos profissionais ofertam exclusivamente mestrados, fator que limita ainda mais as
possibilidades de utilização dessa amostra, tendo em vista a preferência previamente
mencionada por programas com os dois níveis de ensino.
Como critério para a escolha do programa representante de cada área, optou-se por
escolher preferencialmente programas que apresentaram oscilações em seus conceitos na
última avaliação. O interesse pelas oscilações de conceitos foi despertado pela possibilidade
de elas produzem modificações nas atuações dos implementadores. Dito de outra forma,
pressupõe-se que as pressões exercidas sobre os programas tendem a aumentar
consideravelmente à medida que os conceitos oscilam.
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No que diz respeito às oscilações entre os conceitos dos programas, observou-se que
na área Ciências da Vida houve uma ascensão e um rebaixamento, na área Ciências Exatas e
da Terra, apenas uma ascensão, na área Ciências Sociais Aplicadas todos os três programas
permaneceram com o conceito 03 (três), nas Ciências Humanas, Letras e Artes houve duas
ascensões e nas Engenharias 03 (três) rebaixamentos, sendo dois deles em programas de
mestrado e doutorado acadêmico.
Dentre os programas que tiveram seus conceitos oscilados na última avaliação, foram
identificadas duas zonas de transições importantes. A primeira delas, denominada zona de
expansão, diz respeito ao momento em que um programa 03 (três) obtenha o conceito 04
(quatro). A partir da obtenção deste último conceito torna possível a este programa pleitear
junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o
credenciamento para a oferta do curso de doutorado, tendo em vista ser 04 (quatro) o mínimo
requerido para submeter uma proposta de criação deste nível (CAPES, 2018).
O segundo interesse diz respeito ao movimento contrário à zona de expansão,
denominada nesta pesquisa como zona de risco. Preocupou-se neste caso com os
rebaixamentos dos programas cujo conceito anterior à avaliação era 04 (quatro). Se um curso
04 (quatro) que oferte doutorado obtiver um rebaixamento, de acordo com as normas da
CAPES (2018), ele terá que finalizar as pesquisas de doutorado que estiverem em andamento
e ficará proibido de admitir novos alunos para este nível de ensino.
Tendo em vista essas duas particularidades, decidiu-se priorizar, sempre que possível,
as ascensões em detrimento aos rebaixamentos, pela compreensão de que os programas que
ascendem tendem a estar caminhando na direção apontada pela política de pós-graduação.
Dessa forma, no caso de áreas de conhecimento que apresentarem ascensões e rebaixamentos,
serão priorizadas as análises daqueles que obtiveram ascensões. Caso mais de um programa
ascenda por área, será observado como requisito de desempate aquele que estiver localizado
na zona de expansão. Quando não forem constatadas ascensões, será também observado o
critério “oscilação de conceito”, porém com interesse voltado aos rebaixamentos. No caso de
mais de um programa rebaixado, será priorizado dentre esses rebaixamentos, programas que
passaram a compor a zona de risco.
Por fim, foi decidido que em caso de eventuais desempates seriam observados
respectivamente a antiguidade do programa de pós-graduação e anuência em participação dele
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na pesquisa. Para obter esta última foi necessário solicitar a autorização dos coordenadores
que por serem os representantes legais dos programas, teriam autonomia para autorizar ou não
o envolvimento do PPG na pesquisa. Assim, foram agendados encontros com os
coordenadores com o objetivo de apresentar a pesquisa a eles, informa-los a importância da
participação dos programas à qual eles coordenam, além de consulta-los sobre a disposição de
serem futuramente entrevistados. Os coordenadores que aceitaram contribuir para a pesquisa
manifestaram suas anuências por meio de termo próprio confeccionado com as principais
informações sobre a pesquisa.
Neste documento intitulado Termo de Anuência em Participação de Pesquisa6, cujo
modelo encontra-se em anexo, foram especificadas as condições às quais os programas
participantes estariam submetidos, dentre elas, a necessidade das entrevistas com dois outros
docentes. Foi especificado no termo assinado pelos coordenadores que de forma alguma a
anuência dele implicaria quaisquer obrigações sobre os demais docentes a serem entrevistados
no programa. Estes, como todos os participantes de uma pesquisa, teriam o direito de livre
escolha em participar ou recusar o convite, e inclusive o direito de concordar em participar e
desistir a qualquer momento, bem como todas as demais garantias eticamente asseguradas
pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Além da necessidade de autorização previamente mencionada, este contato inicial foi
realizado com o objetivo de promover a pesquisa no ambiente em que ela seria realizada.
Boni e Quaresma (2005) afirmam que para se obter uma boa pesquisa é fundamental escolher
as pessoas que serão investigadas, sendo que, na medida do possível, estas pessoas sejam já
conhecidas pelo pesquisador ou apresentadas a ele por outras pessoas. Para os autores, a
estratégia de criar uma certa familiaridade ou proximidade social entre pesquisador e
pesquisado faz com que as pessoas fiquem mais à vontade e se sintam mais seguras em
colaborar.
Dessa forma observou-se que a área Ciências da Vida possui seis programas de pósgraduação, sendo que quatro deles apresentam mestrados e doutorados e dois apenas
mestrados, sendo todos eles acadêmicos. Dentre as oscilações que ocorreram nessa área,

6

O Termo de Anuência em Participação de Pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido bem como
o projeto elaborado para o desenvolvimento dessa pesquisa foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa
da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) e aprovados por meio do Parecer Nº 3.209.675 de 20 de
março de 2019.
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observou-se que o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, que obteve
rebaixamento, passando do conceito seis ao conceito cinco, e o Programa de Pós-Graduação
em Saúde e Nutrição que obteve ascensão do conceito três para o conceito quatro. Este último
programa foi selecionado como amostra para essa pesquisa pelo fato de ter ascendido, critério
que, como dito anteriormente seria priorizado sobre o rebaixamento, além de ter passado a
compor a zona de expansão, o que o tornou ainda mais interessante para os objetivos desta
pesquisa, como pode ser observado a seguir:

Quadro 1:Distribuição de cursos na área Ciências da Vida
Ciências da Vida
Cursos

Nível

Nota

Biotecnologia

MESTRADO

DOUTORADO

4

Ciências Biológicas

MESTRADO

DOUTORADO

5

Ciências Farmacêuticas

MESTRADO

DOUTORADO

4

Ecologia e Biomas Tropicais

MESTRADO

Nanotecnologia Farmacêutica

MESTRADO

Saúde e Nutrição

MESTRADO

3
DOUTORADO

4
4

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto. Dados
fornecidos em 17 de abril de 2018.
Programas que tiveram a nota rebaixada na última avaliação quadrienal
Programas que tiverem a nota aumentada na última avaliação quadrienal
Programas que mantiveram suas notas

Também com base na priorização das ascensões em detrimento aos rebaixamentos,
obteve-se como melhor amostra na área de conhecimento Ciências Exatas e da Terra o
Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais, que ascendeu de
quatro para o conceito cinco. Como pode ser observado a seguir, nenhum dos outros
programas obteve qualquer alteração de nota nessa área, tornando desnecessárias as análises
para desempate.
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Quadro 2: Distribuição de cursos na área Ciências Exatas e da Terra
Ciências Exatas e da Terra
Ciências da Computação

MESTRADO

DOUTORADO

Ciências (Física Materiais)

MESTRADO

3

Educação Matemática

Mest. Profissional

4

Ensino de Ciências

Mest. Profissional

3

Evolução Crustal e Rec. Naturais

MESTRADO

Matemática em Rede Nacional

Mest. Profissional

Multicêntrico em Química

MESTRADO

Química

MESTRADO

DOUTORADO

4

5
5

DOUTORADO

4
3

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto. Dados
fornecidos em 17 de abril de 2018.
Programas que tiveram a nota rebaixada na última avaliação quadrienal
Programas que tiverem a nota aumentada na última avaliação quadrienal
Programas que mantiveram suas notas

Na área Ciências Humanas, Letras e Artes foram constatadas duas ascensões, uma no
Programa de Pós-Graduação em História, que passou do conceito quatro para o conceito
cinco, e a outra, no Programa de Pós-Graduação em Educação, que por ter ascendido do
conceito três para o conceito quatro, passou a compor a zona de expansão, tendo por esse
motivo, sido selecionado como representante dessa área de conhecimento.
Quadro 3: Distribuição de cursos na área Ciências Humanas, Letras e Artes

Ciências Humanas, Letras e Artes
Artes Cênicas

MESTRADO

3

Educação

MESTRADO

4

Estética e Filosofia da Arte

MESTRADO

4

História

MESTRADO

Letras

MESTRADO

DOUTORADO

5
3

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto. Dados
fornecidos em 17 de abril de 2018.
Programas que tiveram a nota rebaixada na última avaliação quadrienal
Programas que tiverem a nota aumentada na última avaliação quadrienal
Programas que mantiveram suas notas

A área Engenharias I não foram registradas ascensões e três dos cunco programas
acadêmicos tiveram seus conceitos rebaixados. O Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Civil, que passou do conceito cinco para quatro, o Programa de Pós-Graduação em Geotecnia,
que passou do conceito quatro para o conceito três, assim como o Programa de Pós30

Graduação em Engenharia Geotécnica. Entre esses três programas que obtiveram
rebaixamento o que melhor atendeu aos critérios dessa pesquisa foi o Programa de PósGraduação em Geotecnia, uma vez que passou a compor a zona de risco. A oscilação de
conceito do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Geotécnica foi desconsiderada pelo
fato dessa análise não contemplar programas profissionais.

Quadro 4: Distribuição de cursos na área Engenharias I
Engenharias I
Construção Metálica

Mest. Profissional

3

Engenharia Ambiental

MESTRADO

DOUTORADO

5

Engenharia Civil

MESTRADO

DOUTORADO

4

Engenharia de Materiais

MESTRADO

DOUTORADO

4

Engenharia Geotécnica

Mest. Profissional

Engenharia Mineral

MESTRADO

DOUTORADO

4

Geotecnia

MESTRADO

DOUTORADO

3

3

Instrumentação, Controle e Automação em
Mest. Profissional
Processos Minerais

3

Sustentabilidade Socioeconômica-Ambiental Mest. Profissional

3

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto. Dados
fornecidos em 17 de abril de 2018.
Programas que tiveram a nota rebaixada na última avaliação quadrienal
Programas que tiverem a nota aumentada na última avaliação quadrienal
Programas que mantiveram suas notas

Na área Ciências Sociais Aplicadas todos os três programas, Economia Aplicada,
Novos Direitos, Novos Sujeitos e Comunicação, permaneceram com o conceito três. Embora
não atendam a nenhum dos critérios de ascensão ou rebaixamento, foi necessário eleger um
representante deles, tendo em vista o critério representatividade de área. Todos os três
programas foram consultados sobre o interesse em participar da pesquisa, porém apenas o
Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada demonstrou anuência, por meio de seu
coordenador.

31

Quadro 5: Distribuição de cursos na área Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Aplicadas
Comunicação

MESTRADO

3

Economia Aplicada

MESTRADO

3

Direito

MESTRADO

3

Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal de Ouro Preto. Dados
fornecidos em 17 de abril de 2018.
Programas que tiveram a nota rebaixada na última avaliação quadrienal
Programas que tiverem a nota aumentada na última avaliação quadrienal
Programas que mantiveram suas notas

A partir dessas delimitações, o fluxograma a seguir sintetiza todos esses critérios,
respeitando a ordem de estabelecimento das prioridades.
Figura 1: Fluxograma de prioridades dos critérios de escolha dos Programas

Depois de observados os critérios norteadores para a escolha dos programas, o quadro
a seguir traz uma síntese dos cinco que melhor preencheram aos requisitos estipulados,
tornando-se os representantes de suas respectivas áreas de conhecimento:
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Quadro 6: Os cinco programas representantes de cada área

Fonte: Elaboração própria.

Fase IV: Elaboração dos roteiros
Foram desenvolvidos dois tipos distintos de roteiros (ambos em anexo) sendo um
destinado aos coordenadores dos programas e outro pensando nos docentes enquanto
professores e pesquisadores. A separação dessas duas categorias de entrevistados justifica-se
pelas particularidades inerentes às funções administrativas dos coordenadores, das quais não
dispõem os demais docentes dos programas.
Como o coordenador exerce, além da coordenação, a presidência do Colegiado,
imaginou-se desde o início, que ele teria visões diferentes com relação a questões
administrativas, financeiras e normativas, tendo em vista o contato direto entre ele e a
CAPES. Por esta razão surgiu a importância de observar e contrastar suas percepções de
atuações de maneira individualizada em relação aos demais docentes do programa
Outra questão que deve ser considerada é a inviabilidade de abordar aspectos
acadêmicos, administrativos, financeiros em uma só entrevista, sem correr o risco de realizar
a análise de forma superficial. Dito de outra forma, priorizou-se o atividade administrativa
para os coordenadores, com um pouco menos de foco na atividade docente, mas sem
desconsiderar que ele é também um professor e pesquisador do programa. Em contrapartida,
com a outra categoria de entrevistados, foram aprofundadas as questões inerentes à atividade
docente e também aquelas relacionadas à pesquisa, como orientação, estratégias de
financiamento, etc.
Nos dois casos, com o intuito de detectar as percepções foram elaboradas questões
com termos chaves como “O que você acha...?”, “O que você pensa a respeito?”, “Como você
classifica...?”, “Como você compreende (...)?”. Já com o objetivo de observar as percepções,
práticas e estratégias de atuação, foram elaboradas questões com os termos chaves “Que
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estratégias você adota (...)?”, “Como você se posiciona (...)?” e “Como você faz para (...)?”.
Este último termo foi empregado com o objetivo de informalizar a resposta dos entrevistados,
tendo em vista que o termo “estratégia” implica, muitas vezes, algo planejado, elaborado,
arquitetado. Assim, o objetivo seria identificar as ações e estratégias, mesmo nos casos em
que os entrevistados não as reconhecessem como estratégias pelo fato de elas estarem
camufladas nas atividades cotidianas do dia a dia de trabalho desses sujeitos.
O roteiro desenvolvido para os coordenadores foi elaborado contendo um total de 74
questões objetivas, organizadas em quatro dimensões: I - Perfil do Entrevistado; II Percepções sobre a Pós-Graduação no Brasil e estratégias de atuação como Coordenador;
III - Percepções sobre a Pós-Graduação na UFOP e estratégias de atuação como
Coordenador e IV - Percepções sobre a Pós-Graduação no seu PPG e estratégias de atuação
como Coordenador.
O instrumento desenvolvido para os docentes foi elaborado contendo um total de 71
questões objetivas, organizadas nas quatro dimensões I - Perfil do Entrevistado; II Percepções sobre a Pós-Graduação no Brasil e estratégias de atuação como docente; III Percepções sobre a Pós-Graduação na UFOP e estratégias de atuação como docente e IV Percepções sobre a Pós-Graduação no seu PPG e estratégias de atuação como docente.
Em ambos os casos, optou-se por realizar a análise a partir do contexto nacional para o
contexto local, ou seja, do nacional ao nível do programa de pós-graduação. Intermediaram
esses dois contextos o contexto estadual e também o institucional. Buscou-se dessa forma
abranger todos os espaços possíveis de serem analisados.
Com o objetivo de refinar o assuntos possibilitando a imersão dos entrevistados nos
temas, os questionários foram estruturados em dimensões que partiam do contexto nacional
para o institucional, e deste último para a estrutura do programa: (i) Pós-Graduação no Brasil;
(ii) Pós-Graduação na UFOP e (iii) Pós-Graduação no PPG. Estas dimensões foram
reagrupadas em categorias, tendo cada uma dessas categorias a finalidade de redirecionar os
assuntos para sua respectiva dimensão, como por exemplo, dentro da dimensão Pós-graduação
no Brasil, por se tratar de um assunto de âmbito nacional, foram feitas questões com o foco
voltado para a política nacional de pós-graduação e os reflexos da crise econômica brasileira
nesse nível de ensino. Na segunda categoria, a Pós-Graduação na UFOP, as questões foram
voltadas à política institucional de pós-graduação e aos reflexos da crise econômica no
âmbito da Universidade. Seguindo esse raciocínio, a terceira e última categoria, por sua vez,
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foi estruturada observando as influências políticas e econômicas dentro dos programas de pósgraduação analisados. Definidas essas duas primeiras estruturas foram criados os descritores
que dizem respeito às especificações dos temas a serem abordados dentro de cada categoria,
ou seja, os principais assuntos a serem tratados dentro dos contextos nacional, institucional e
local. Com o objetivo de facilitar a entendimento, essas estruturas podem ser observadas a
seguir:
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Quadro 7: Dimensões e categorias estruturadores do questionário, da entrevista e da análise dos dados
Dimensões

Pós-Graduação no Brasil

Categorias

Descritores

A pós-graduação no Brasil

Importância da pós-graduação no Brasil.

A política nacional de pós-graduação

Reflexos das estratégias políticas dos governos;
Sistema de avaliação da pós-graduação brasileira.

Reflexos da crise econômica brasileira na pósgraduação

Financiamento federal/estadual;
Reflexos do financiamento na atuação/regulação das agências de
fomento.
Reconhecimento institucional da Pós-graduação;

A pós-graduação na UFOP

Organização institucional frente às necessidades da pós-graduação
na UFOP;
Infraestrutura e suporte empenhado na pós-graduação.
A política institucional de pós-graduação

Regulamentação/Acompanhamento
institucional
cumprimento das métricas estipuladas aos PPGs

sobre

o

Pós-Graduação na UFOP
Estratégias de atuação dos gestores da UFOP frente ao cenário
econômico

Pós-Graduação no PPG

Reflexos da crise econômica na política
institucional

Repasses financeiros e suas implicações no trabalho docente

A pós-graduação no PPG

Compreensão sobre o papel do PPG dentro do SNPG.

A política implementada no PPG

Estratégias para mobilização da equipe do PPG a aderir as métricas.

Estratégias para captação de recursos

Estratégias desenvolvidas para cumprimento das métricas
Repercussões no trabalho dos implementadores
Fonte: Elaboração própria
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Finalizadas as considerações a respeito do roteiro, optou-se por realizar um pré-teste
com um coordenador de um dos programas da universidade. Para Duarte (2004) fazer uma
entrevista “não-válida” com o roteiro é fundamental para evitar “engasgos” no momento da
realização das entrevistas válidas, pois confere ao pesquisador segurança e autoconfiança,
algum nível de informalidade, sem jamais perder de vista os objetivos que levaram a buscar
aquele sujeito específico como fonte de material empírico para sua investigação. O pré-teste
foi cuidadosamente analisado, tendo sido feitas considerações e ajustes para a os roteiros das
entrevistas válidas. Feitos dos retoques finais, foram iniciadas as entrevistas.

Fase V: Delimitação e características dos sujeitos a serem entrevistados
Foram selecionados três docentes em cada programa, dentre eles, prioritariamente, o
coordenador, o docente com atuante há mais tempo no programa e o docente que havia
ingressado há menos tempo. Foi previamente decidido que caso mais de um docente tivesse
ingressado ao mesmo tempo, seria considerado como critério de desempate a maior produção
intelectual, para os atuantes há mais tempo, e a menor produção intelectual, para aqueles que
tivessem ingressado por último. Foram utilizados para esse levantamento informações
passadas pelos próprios coordenadores, consultas às secretarias administrativas, além de
levantamentos de informações por meio dos currículos lattes.
Depois de identificar os demais participantes, foram estabelecidos contatos, por e-mail
ou presenciais para explicar a finalidade da pesquisa, dirimir dúvidas e realizar o convite para
a participação por meio da realização das entrevistas. É importante ressaltar que nem todos os
programas e sujeitos participantes convidados demonstraram interesse em participar. A
omissão de resposta ou a falta de retorno ao convite realizado – depois de assegurado que os
destinatários receberam as mensagens –

foram compreendidas como recusas, e foram

imediatamente respeitadas com a finalidade de se evitarem inconveniências, desconfortos ou
mal estar entre pesquisador e entrevistado.
Assim, doze dos quinze sujeitos convidados concordaram em participar das
entrevistas. Duas entrevistas não foram realizadas por falta de tempo dos entrevistados e uma
delas pelo fato de o docente não se sentir a vontade em falar sobre o assunto. Por fim, as
entrevistas foram realizadas entre junho de 2019 e janeiro de 2020.
Com o objetivo de manter o sigilo quanto à identificação dos participantes, os
entrevistados foram identificados por números, sendo os mesmos números referentes aos
participante de um mesmo programa. O coordenador recebeu apenas o número de controle do
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programa de origem. Já os docentes, por serem dois, foram relacionados pelas siglas DAT
(Docente atuante há mais tempo) e DRI (docente recentemente inserido). Assim, a sequência
numérica abaixo foi organizada aleatoriamente, com o objetivo de dificultar a identificação
dos programas às quais pertencem os sujeitos. Desta forma, as correspondências ficaram
registradas da seguinte forma:

Quadro 8: Correspondências dos participantes por programas
Programa correspondente

Participante
Coordenador

Programa 1

DAT1

Docente recentemente inserido

DRI1

DAT2

Docente recentemente inserido

DRI2

DAT3

Docente recentemente inserido

DRI3
C4

Docente atuante há mais tempo

DAT4

Docente recentemente inserido

DRI4

Coordenador

Programa 5

C3

Docente atuante há mais tempo

Coordenador

Programa 4

C2

Docente atuante há mais tempo

Coordenador

Programa 3

C1

Docente atuante há mais tempo

Coordenador

Programa 2

Sigla correspondente

C5

Docente atuante há mais tempo

DAT5

Docente recentemente inserido

DRI5

Fonte: Elaboração própria.

As entrevistas foram realizadas nos programas de origem dos entrevistados, sendo que
três coordenadores optaram por serem entrevistados em seus gabinetes. Dois coordenadores,
no entanto, utilizaram os horários de almoço para concederem suas entrevistas, tendo sido
realizadas uma delas na sala de refeições do departamento e a outra em uma das lanchonetes
do campus. Embora feitas recomendações de que salas particulares confeririam mais
privacidade e comodidade para a realização das gravações, foram respeitadas as solicitações
dos dois entrevistados, tendo em vista a visível falta de tempo deles e o reconhecimento dos
pesquisadores sobre a importância de esses entrevistados já terem destinado a todo custo um
horário para a concessões das entrevistas.
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As demais entrevistas foram realizadas à medida que os entrevistados demonstravam
disponibilidade de tempo. Quase todos os convites foram realizados via e-mail. Em alguns
casos, foi necessário apresentações entre os docentes e os entrevistadores por meio de
intermédio dos coordenadores.
Fase VI: Armazenamento dos dados
As entrevistas realizadas foram salvas no google drive, em um pendrive e em um disco
rígido de armazenamento externo. Depois de garantir a segurança dos arquivos, foram
iniciadas as transcrições. Bourdieu (1999, apud BONI e QUARESMA, 2005) afirma que a
transcrição de uma entrevista não é simplesmente passar para o papel o discurso gravado do
informante, mas sim apresentar os silêncios, os gestos, os risos, a entonação de voz do
informante durante a entrevista. Esses “sentimentos” que não passam pela fita do gravador
são muito importantes na hora da análise, pois mostram muita coisa do informante. Por este
motivo o pesquisador tem o dever de ter fidelidade quando transcrever tudo o que o
pesquisado falou e sentiu durante a entrevista.
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CAPÍTULO 2: A PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA E SUA EVOLUÇÃO ATÉ O
FORMATO VIGENTE

2.1 O Contexto histórico da pós-graduação no Brasil

Alguns trabalhos demonstram que os primeiros registros da pós-graduação no Brasil
começaram a surgir na década de 1930 no governo provisório de Getúlio Vargas. Por meio do
decreto nº 19.851, de abril de 1931, foi instituída a “investigação científica em quaisquer
domínios dos conhecimentos humanos”, o que conferiu às universidades tanto a função de
realizar pesquisa científica quanto de formar pesquisadores e doutores em ciências
(NEUENFELDT e ISAIA, 2008; ALMEIDA, 2017).
Porém, nessa época, como a universidade era algo novo no Brasil, os próprios cursos
de graduação ainda passavam por uma fase de experiência. O fato de existirem apenas duas
universidades nessa época, a Universidade do Rio de Janeiro, fundada em 1920 e a
Universidade de Minas Gerais, em 1928 - além de algumas instituições isoladas de ensino
superior - fazia com que o Brasil fosse considerado atrasado em relação aos demais países da
América Latina que, em conjunto, já haviam criado mais de 50 instituições desde o século
XVI até o século XIX (NEUENFELDT e ISAIA, 2008).
A partir desse período até os anos 1950, segundo Neuenfeldt e Isaia (2008), houve
uma grande expansão das instituições de Ensino Superior no Brasil, o que permitiu que se
pudesse pensar mais concretamente a pós-graduação. As autoras afirmam que a expressão
pós-graduação aparece pela primeira vez no Estatuto da Universidade do Brasil, Decreto
212321 de 1946, em seu artigo 71, que passa a diferenciar cursos de formação, cursos de
aperfeiçoamento, cursos de especialização e cursos de doutorado.
Em 1951 foram fundados a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), que hoje é a responsável pela avaliação e regulamentação dos programas
de pós-graduação, e seis meses depois, o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), que
juntamente àquela primeira agência se tornou um dos principais responsáveis pelo
financiamento da pós-graduação no Brasil (NEUENFELDT e ISAIA, 2008).
No entanto, a pós-graduação brasileira apenas veio a se estruturar a partir da década de
1960, por meio do Parecer nº 977 CES/CFE, de 03 de dezembro de 1965, que ficou conhecido
como Parecer Newton Sucupira, em homenagem ao seu relator (ALVES e OLIVEIRA, 2014).
Este documento foi um marco fundamental na história da pós-graduação no país e trouxe
entre suas justificativas a imposição e difusão da pós-graduação já observada em diversos
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países na época, como consequência natural do extraordinário progresso do saber em todos os
setores (BRASIL, 1965).
Do ponto de vista do Conselho Federal de Educação (CFE)7 órgão responsável pela
elaboração do Parecer nº 977 de 1965, um programa eficiente de estudos pós-graduados era
uma condição básica para conferir à universidade brasileira caráter verdadeiramente
universitário, para que esta deixasse de ser instituição apenas formadora de profissionais e se
transformasse em centro criador de ciência e cultura (BRASIL, 1965). Para os propositores
deste Parecer, a ausência de uma pós-graduação consolidada impossibilitava o país de
proporcionar treinamento completo e adequado para muitas carreiras nos limites dos cursos de
graduação (BRASIL, 1965).
Assim, ao solicitar a regulamentação da pós-graduação neste documento, o CFE
apontou três motivos que exigiam a instauração dos cursos de pós-graduação. O primeiro
deles foi a necessidade de formação de professorado competente que pudesse atender à
expansão quantitativa do ensino superior do país garantindo a elevação dos níveis de
qualidade. O segundo foi a necessidade de estimular o desenvolvimento da pesquisa científica
por meio da preparação adequada dos pesquisadores. Por fim, a necessidade de assegurar o
treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para atender às
necessidades do desenvolvimento nacional em todos os setores (BRASIL, 1965).
O documento previa a divisão dos cursos de pós-graduação em dois ciclos sucessivos
“equivalentes ao master e doctor” da sistemática norte-americana (BRASIL, 1965). Ao
Conselho Federal de Ensino coube a atribuição de fixar as exigências mínimas para a
realização destes cursos e as respectivas expedições de diplomas. Além disso, a sugestão
trazida pelo Parecer nº 977 de 1965 era de que tais cursos fossem atribuição das universidades
em detrimento de estabelecimentos isolados. Quando em caráter excepcional acontecesse de
estes estabelecimentos ofertarem cursos de pós-graduação, essa iniciativa ficaria sujeita a
previa autorização deste Conselho (BRASIL, 1965).
É importante esclarecer que a motivação que levou o Conselho Federal de Educação a
advogar em favor do desenvolvimento da pós-graduação no Brasil partiu de uma ideologia de
investimento em capital humano, que se espalhava mundialmente naquela época.
Desenvolvida pelo economista norte-americano Gary Becker em 1964, essa ideologia ficou
conhecida como Teoria do Capital Humano e passou a ser compartilhada por diversos países
como Estados Unidos, França, Inglaterra e Canadá por meio do reconhecimento em comum
7

O Conselho Federal de Educação foi criado pela primeira LDB (Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961). Em
1995 o CFE foi extinto e em seu lugar foi criado o Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Lei nº
9.131 de 25 de novembro de 1995.
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sobre a importância de se investir no sistema de ensino de uma nação para a obtenção do
desenvolvimento econômico e social (LESSARD, 2015).
O movimento reivindicatório que teria desencadeado essa concepção naquela época
teria sido incentivado pela ascensão de organizações internas e por diálogos estabelecidos
entre os estados e suas elites educativas (LESSARD, 2015). De acordo com Lessard (2015),
surgiu um período de modernização e democratização, caracterizado pela ascensão do
Estado-providência e pelo desenvolvimento de um sistema educativo democrático e de massa
que valorizava os princípios de igualdade de oportunidades.
Nesse período, compreendido entre 1945 e 1973, não só o Brasil, mas todos os estados
industrializados ampliaram rapidamente suas despesas com o sistema de ensino (LESSARD,
2015). Alguns estudos realizados por economistas mostraram que o financiamento nacional
destinado à educação havia sido dobrado ou até mesmo triplicado em alguns países. Os
economistas responsáveis por essas pesquisas já previam nessa época que um aumento ainda
maior desses investimentos estaria por vir (LESSARD, 2015).
Neto e Castro (2012) reforçam a importância da pós-graduação no período da ditadura
militar brasileira (1964 a 1985) com foco no desenvolvimento econômico do país, tendo em
vista a necessidade de atender às novas demandas decorrentes do avanço do processo de
modernização da sociedade. Para estes autores, a criação desse nível de ensino veio atender às
demandas do momento histórico, político-econômico, pelo qual atravessava o país, que
demandava, por exemplo, o crescimento industrial e mão de obra qualificada para o
desenvolvimento de novas tecnologias.
Como o objetivo do governo militar era a criação de um “Estado nacional forte”,
surgiu a compreensão de que o fortalecimento do país seria a chave necessária para a porta do
sucesso. Assim, para realizarem a construção de imensas usinas nucleares e hidroelétricas,
rodovias e ferrovias, a expansão das fronteiras na região amazônica, além do investimento na
indústria bélica e aeronáutica, na pesquisa espacial e nas telecomunicações, seria necessário a
formação de profissionais competentes no país. Desta forma, a motivação para o
desenvolvimento nacional se tronou um dos fatores determinantes para o apoio à criação e
expansão da pós-graduação dentro e fora das universidades (KUENZER E MORAES, 2005).
Para Alves e Oliveira (2014), que estudaram os processos e movimentos embrionários
de expansão da pós-graduação no contexto do Regime Militar, foi neste período que a pósgraduação vivenciou um movimento de estruturação, normatização, institucionalização,
ampliação do fomento, além da expansão e da adoção de sistemática de avaliação, cujas
diretrizes e bases permanecem ainda hoje.
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Entretanto, a pós-graduação surgiu em um contexto marcado pela violência, sobretudo
nas universidades, onde comumente ocorriam invasões, deposições de reitores com as
substituições destes por aliados ao regime. Tinham se tornado comuns aposentadorias
compulsórias, demissões de professores, prisões e até mesmo desaparecimentos de
reivindicantes pertencentes a quaisquer dessas categorias opositoras ao regime. Germano
(2005) afirma que a agitação educacional desse período era intensa e se fazia presente em
várias categorias e setores da área (ALVES e OLIVEIRA 2014).
Alves e Oliveira (2014) compreendem o investimento na pós-graduação como uma
estratégia encontrada pelos militares de amenizar em parte as reivindicações sociais e
acomodar o ensino superior à nova realidade que se instalava no mundo inteiro. Assim, para
estes autores, o Regime Militar, visando ao atendimento das demandas que surgiam e na
tentativa de retirar das universidades o foco da resistência, teria promovido, ainda que de
forma nada altruísta, pequenas reformas da educação superior que, por meio dos Decretos
nº53 de 19668 e nº 252 de 19679, implantaram as bases fundamentais da Reforma
Universitária de 1968.
Dentre tantos aspectos negativos na ditadura militar, Germano (1993) afirma que o
fato de os militares aderirem à Teoria do Capital Humano e almejarem a construção de um
Estado nacional forte fez com que eles enxergassem a necessidade de investimento em
recursos humanos no país, assim como as outras nações que compartilhavam esse objetivo.
Alves e Oliveira (2014) afirmam ainda que em contrapartida ao período de repressão, a
sociedade civil ganhou vitalidade e se (re)organizou contra o autoritarismo vigente. Como
reflexo dos objetivos da ditadura, a política econômica do país foi mantida em curso de
aprofundamento, fazendo com que a produção de mão de obra para a indústria brasileira se
tornasse um desafio.
Porém, a partir da década de 1970, o Brasil, assim como os outros países que
investiram fortemente nos sistemas educacionais, começou a demonstrar sinais de
esgotamento financeiro. Lessard (2015) identifica o período compreendido entre as décadas
de 1970 e 1990 como um momento de transição, em que o Estado intervencionista não
consegue mais manter seu sistema educativo pelo fato de ele ter se tornado oneroso, pesado e
ineficaz.

8

DECRETO-LEI Nº 53, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1966 Fixa princípios e normas de organização para as
universidades federais e dá outras providencias.
9
DECRETO-LEI Nº 252, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 EMENTA: Estabelece normas complementares ao
Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências.
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Os principais motivos a que se pode atrelar a ineficácia do sistema educativo apontado
por Lessard (2015), na década de 1970 e início dos anos 1980, foi um avanço desordenado do
ensino superior e o consequente desmantelamento das universidades públicas, além de um
forte incentivo para a privatização do ensino superior (DOS SANTOS, MELO e LUCIMI,
2012).
Assim como a adesão à Teoria do Capital Humano aconteceu de forma tardia no Brasil
– quase duas décadas após os primeiros registros observados por Lessard (2015) – os efeitos
negativos também foram percebidos alguns anos depois, sendo o auge das características
(inflação, privatizações, desmantelamento das universidades públicas) percebido na década de
1990, principalmente a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso.
A esse respeito, Neto e Castro (2012) reforçam que nesta época, devido “à inflação
estratosférica que corroía os investimentos em pesquisa e pós-graduação”, as crises internas e
externas, os planos governamentais fracassados e as crises que atingiram as universidades, ao
mesmo tempo em que depreciavam os salários, causavam grande insegurança à população.
Dentre as principais críticas aos fracassos das políticas intervencionistas do Estadoprovidência na educação, Lessard (2015) ressalta o fato de que ela, a educação, se mostrava
uma instituição que socializava os jovens de meios populares a desempenharem papéis
subalternos no regime de produção econômica. Dito de outra forma, o sistema educacional
imposto passou a ser visto como reprodutor das desigualdades sociais e culturais, abalando
seriamente a crença no progresso das sociedades por meio da educação (LESSARD, 2015).
O fortalecimento do discurso liberal materializado na agenda de reforma do estado,
que defendia a desregulamentação, descentralização e privatização, desencadeou, de acordo
com Lessard (2015), uma ideologia de redução das despesas públicas, além de uma estratégia
de privatização dos serviços públicos pelos governos de vários países como o de Ronald
Reagan nos Estados Unidos (1981 a 1989), Margaret Thatcher na Inglaterra (1979 a 1990) e
Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) no Brasil. Lessard (2015) observa a partir deste
período o começo de um período de austeridade orçamentária, ou, no mínimo, de políticas de
controle das despesas públicas nas áreas sociais.
Surge a partir desse momento uma nova abordagem regulatória e avaliadora de
resultados (LESSARD, 2015). Nessa nova abordagem, passa a se tornar foco o fortalecimento
das avaliações, dos resultados e dos profissionais da área educacional, bem como dos
estabelecimentos de ensino. Estes últimos, por sua vez, tornam-se sistemas de produção
voltados a atender às lógicas da eficácia e da eficiência, transformando o Estado no “Estado
Avaliador” que assume, a partir de então, uma postura gestora caracterizada atualmente como
a nova gestão pública. (LESSARD, 2015).
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Como era de se esperar, ao final do governo do presidente Fernando Henrique, esse
panorama mundial foi irradiado sobre a pós-graduação. Em 1998, a CAPES adotou novas
condições a serem seguidas pelos programas, bem como novos critérios de avaliação a serem
utilizados. Entre as novidades implementadas nesta década, Hostins (2017) pontua a avaliação
continuada com o monitoramento anual dos programas, além da divulgação do conceito no
ano posterior ao fechamento do triênio.
Hostins (2017) afirma que neste contexto foi adotada a escala de conceitos de 1 a 7,
sendo 1 e 2 abaixo do requerido para credenciamento do Programa, e 6 e 7, notas
representativas de excelência. Além disso, passaram a ser definidos critérios internacionais
para distinguir a excelência como alta qualidade de um programa, dentre eles a participação
do corpo docente no exterior, a realização de pesquisa científica e também a produção
intelectual.
Ainda segundo a autora, a reforma realizada na pós-graduação brasileira na década de
1990 fez com que a política de avaliação passasse a enfatizar a competitividade, a
performance e a performatividade das instituições, dos Programas, dos professores e
estudantes, que passam a disputar, dentre outras coisas, o financiamento para a realização de
suas pesquisas.

2.2 Os Planos Nacionais de Pós-Graduação e as estratégias adotadas para expansão e
fortalecimento da pós-graduação no país
Os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) foram iniciados com a fundação do
Conselho Nacional de Pós-Graduação em 1974 (BIANCHETTI, 2011). Estes documentos,
que tinham e ainda têm como principal estratégia fazer um diagnóstico dos cursos de pósgraduação no Brasil, passaram a orientar as instituições e o governo sobre as necessidades
detectadas em todas as regiões (NEUENFELDT e ISAIA, 2008).
O primeiro deles, que ficou conhecido como I PNPG, vigorou de 1975 a 1979 e
ressaltou em sua parte inicial o quantitativo de instituições, programas e áreas de
concentração reconhecidos até então pelo Conselho Federal de Educação. O documento,
porém, fez ressalvas à credibilidade das estimativas, considerando o conhecimento estatístico
precário ocasionado pela criação e implantação dos cursos ainda muito recentes (I PNPG).
Dentre as estimativas iniciais “extraídas a partir de amostras incompletas e com
critérios não totalmente definidos de classificação e agregação” são mencionadas cerca de 50
instituições de ensino superior onde se realizavam cursos de pós-graduação, sendo 25
federais, 10 estaduais e municipais e 15 particulares. Nestas instituições, foram registradas
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158 áreas de concentração em mestrado e 89 áreas de concentração em doutorado, sendo que
195 núcleos de mestrado e 68 de doutorado estavam indicados como centros de excelência
pelo Conselho Nacional de Pesquisas (I PNPG).
Como diagnóstico do panorama nacional observado naquele período, o documento
resaltou alguns pontos de estrangulamento ocasionados pela falta de orientação do Ministério
da Educação e Cultura e pela diversidade de critérios de implantação. Dentre os apontamentos
foram citados problemas de estabilização, considerando que os cursos ainda eram instáveis
tanto do ponto de vista institucional, administrativo e financeiro. Tal instabilidade naquela
época era proveniente da inexistência de garantias, pela fragilidade dos vínculos entre os
cursos e suas instituições e pela perspectiva de redução ou cortes de verbas (I PNPG).
Também foram apontados problemas de desempenho, uma vez que os cursos de
mestrado e doutorado, no seu conjunto, ainda eram muito pouco eficientes. De acordo com o
documento, alguns indicadores aproximados do desempenho global mostravam que a maioria
dos candidatos admitidos não chegavam sequer a completar os créditos e, particularmente no
mestrado, somente cerca de 15% atingiam a titulação. Ainda dentro este apontamento foi
observado que os prazos mínimos para a obtenção dos graus eram elevados quando
comparados aos padrões internacionais e com as atuais necessidades e possibilidades do país
(I PNPG).
Além disso, foi trazida uma série de outros fatores como a baixa proporção de alunos
bolsistas em regime de tempo integral (cerca de 40%) e uma evasão muito grande. Esta
última, por sua vez, estaria sendo desencadeada devido às necessidades do mercado de
trabalho, que não estavam sendo adequadamente atendidas pelos cursos de especialização e
aperfeiçoamento, sobrecarregando indevidamente os cursos de mestrado e doutorado (I
PNPG).
A última categoria de considerações apontadas pelo I PNPG se referia a problemas de
crescimento observados naquela época. Segundo o documento, algumas áreas e setores
estavam sendo pressionados pelo número de candidatos superior ao de vagas. Esta expansão
estava provocando o estrangulamento em setores e causando entraves à melhoria de
desempenho do sistema universitário como um todo (I PNPG).
O documento menciona que naquela época ocorria um indesejável processo de
migração pós-universitária do interior para as áreas das grandes capitais. Isso prejudicava a
expansão do sistema de pós-graduação, uma vez que a abertura de novos cursos, a ampliação
dos cursos existentes e o atendimento em escala nacional dependiam da fixação dos recursos
humanos em todos os setores básicos do trabalho científico e nas várias regiões. (I PNPG).
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O objetivo fundamental trazido pelo I PNPG foi transformar as universidades em
verdadeiros centros de atividades criativas permanentes, o que seria alcançado na medida em
que o sistema de pós-graduação exercesse eficientemente suas funções formativas e praticasse
um trabalho constante de investigação e análise em todos os campos e temas do conhecimento
humano e da cultura brasileira (I PNPG).
Dentre as principais diretrizes estavam previstas a institucionalização do sistema,
consolidando-o como atividade regular no âmbito das universidades e garantindo-lhe um
financiamento estável; a elevação dos atuais padrões de desempenho e a racionalização da
utilização dos recursos, aumentando o rendimento e a produtividade dos processos de trabalho
e assegurando a melhor qualidade possível dos cursos. Também era uma diretriz do I PNPG o
planejamento da expansão do sistema em direção a uma estrutura mais equilibrada entre as
áreas de trabalho educacional e científico e entre as regiões do País, minimizando a pressão
atualmente suportada por essa parte do sistema universitário, aumentando a eficácia dos
investimentos, e ampliando o patrimônio cultural e científico (I PNPG).
A partir das diretrizes foram pontuados alguns critérios que norteavam as necessidades
do sistema. Dentre elas destacavam-se a necessidade de calcular a demanda de mestres e
doutores partindo das necessidades de docentes para o ensino superior, inclusive as
necessidades dos próprios cursos de mestrado e doutorado e de prever as condições de
funcionamento e desempenho dos cursos de maneira a estimar os seus níveis de produtividade
(I PNPG).
De acordo com Kuenzer e Moraes (2005), esse Plano teve importância fundamental ao
reconhecer que a expansão da pós-graduação apenas seria exequível por meio de uma política
indutiva deliberada do Estado para com o sistema universitário. Esses autores reforçam que a
partir desse documento foram propostos os programas de concessão de bolsas para alunos em
tempo integral e também o apoio à admissão de docentes para atuar na pós-graduação nas
universidades.
Mancebo (2013) observa que o I PNPG estabeleceu como prioridade a capacitação de
docentes para instituições de educação superior e a integração das atividades de pósgraduação dentro do próprio sistema universitário. Neto e Castro (2012) afirmam que este
plano trouxe como principal objetivo a formação de docentes em nível superior como forma
de minimizar as lacunas do quadro docente das instituições desse nível. Segundo esses
autores, antes disso, a opção era recorrer a instituições estrangeiras, o que dificultava e
restringia a formação.
O II PNPG atribuiu à pós-graduação o papel central na própria formação e
aperfeiçoamento, em número suficiente e com qualificações adequadas às necessidades do
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país. De acordo com esse documento, as funções da pós-graduação naquele momento se
dividiam em várias coisas, como a formação de docentes pesquisadores para a esfera
acadêmica, a capacitação e o treinamento de pesquisadores e profissionais destinados a
aumentar o potencial interno de geração, difusão e utilização de conhecimentos científicos no
processo produtivo de bens e serviços e a formação de recursos humanos para o
desenvolvimento cultural do país (BRASIL, 1982).
Uma das preocupações trazidas pelo documento era a persistência de alguns dos
problemas estruturais que já afrontavam a pós-graduação no plano anterior e que dificultavam
a institucionalização e consolidação deste segmento. Dentre eles foram mencionados a
excessiva dependência de recursos orçamentários, a insegurança dos pesquisadores frente aos
repentinos cortes de verbas, a instabilidade empregatícia e profissional dos docentes, técnicos
e pessoal de apoio. O documento fez uma ressalva ao fato de que essas dificuldades, no
entanto, não impediram o país de alcançar um grau de institucionalização da pesquisa e da
pós-graduação que permitisse prever um volume e uma qualidade de produção consideráveis
e crescentes (BRASIL, 1982).
A pós-graduação e a pesquisa vinham se mostrando elementos indispensáveis no
estímulo à qualificação docente. Era fundamental a familiarização teórica e metodológica do
docente com a atividade de pesquisa na área de sua especialidade. Era também indispensável
que o pesquisador encontrasse um ambiente favorável para a transmissão do conhecimento e
da experiência acumulados por ele (BRASIL, 1982).
No entanto, o II PNPG problematiza constantemente a inexistência de um número
satisfatório de professores em condições de atenderem a todos os programas existentes
naquele período, o que impedia a garantia de manutenção ou melhoria da qualidade científica
e didática. Esta limitação de recursos humanos se via mais agravada na questão das
orientações de teses, uma vez que os poucos orientadores adequadamente capacitados eram
obrigados a acumular um número de orientações acima de sua disponibilidade de tempo. Por
esse motivo, muitas das orientações simbólicas (de cunho formal) que ocorreram na época
resultaram teses superficiais e repetitivas que impactaram fortemente no valor do diploma
conferido aos recém formados (BRASIL, 1982).
De acordo com o II PNPG essa limitação de profissionais fazia com que sobrasse
pouco tempo para realização de pesquisa e orientação dos trabalhos científicos. Isso estava
obrigando esses sujeitos a se transformarem em administradores responsáveis pela obtenção
de recursos ou outras formas de apoio. Assim, além de poucos profissionais altamente
qualificados, surgia o desperdício de tempo e esforço deles em atividades administrativas que
nem sempre estavam relacionadas aos interesses de suas pesquisas (BRASIL, 1982).
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De acordo com esse plano, os órgãos de financiamento e apoio às atividades de
pesquisa acadêmica que haviam passado a condicionar a abertura de mestrados ou doutorados
ao acesso a fontes de financiamento para a pesquisa estavam desencadeando um processo de
expansão quantitativa do sistema. Isso os levou a um distanciamento dos padrões de qualidade
considerados ideais, obrigando as agências de fomento a atuarem dentro de uma filosofia de
fomentar e suplementar seletivamente, segundo critérios e prioridades próprias (BRASIL,
1982).
O documento trouxe como competência dos órgãos governamentais atribuir um peso
relativo às especialidades e modalidades de pesquisa, de acordo com o processo de avanço do
conhecimento científico e tecnológico. Para essa atribuição tais órgãos deveriam observar a
importância estratégica que determinadas especialidades tinham naquele momento em função
do atual estágio de desenvolvimento do país (BRASIL, 1982).
No que diz respeito à questão da qualidade, a recomendação era que o
aperfeiçoamento dos sistemas de avaliação da pós-graduação coubesse às próprias
universidades ou instituições acadêmicas. Estas deveriam “zelar pela qualidade de seus cursos
de pós-graduação, fortalecendo o que é bom e promissor, desestimulando os que não têm
maiores possibilidades de recuperação” (BRASIL, 1982).
A partir desse Plano, as agências governamentais adquiriram caráter suplementar, no
sentido de reforçarem o empenho das instituições no apoio às iniciativas bem sucedidas e na
gradativa desativação daquilo que fosse considerado incompatível com as exigências mínimas
de qualidade e desempenho. Tornou-se recomendado a partir de então que as universidades e
instituições de pós-graduação procedessem periodicamente a uma avaliação crítica do seu
desempenho e de sua própria produtividade (BRASIL, 1982).
Como se pode observar, o II PNPG teve como questão central a expansão da
capacitação docente, mas com a melhoria da sua qualidade, enfatizando a avaliação, a
participação da comunidade científica e o desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica (HOSTINS, 2006).
A partir deste período, a sistemática de avaliação da pós-graduação brasileira
consolidou-se por um lado, pelo aprimoramentos nos formulários de obtenção de dados
coletados pela CAPES, e pela busca progressiva desta agência à informatização dos
procedimentos. Também a partir desta época foram criadas pela CAPES comissões de
especialistas para cada área de conhecimento e implementada a prática de visitas in loco aos
Programas (KUENZER e MORAES 2005).
No terceiro Plano Nacional de Pós-Graduação (1986-1989) ainda era recorrente a
preocupação com o quantitativo de cientistas do país. A recomendação trazida no início do
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texto reforçava a necessidade de iniciar, “com a maior brevidade possível”, um programa
agressivo de formação de recursos humanos qualificados, considerando o interesse que a
sociedade e o governo tinham na independência econômica, científica e tecnológica para o
Brasil no próximo século (BRASIL, 1986).
O documento fez referência a duas importantes conquistas herdadas dos dois planos
anteriores: o aumento da absorção de pessoal em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva nas Instituições de Ensino Superior (IEF) federais e o Programa Institucional de
Capacitação de Docentes (PICD). Ele reforçava ainda, de forma extremamente positiva, a
implantação e a consolidação do Sistema de Acompanhamento e Avaliação da PósGraduação, sob a responsabilidade da CAPES (BRASIL, 1986).
O crescimento qualitativo e quantitativo também foi observado pelo documento. Nos
últimos anos, a expansão do sistema havia refletido na implantação de novos programas de
mestrado e de doutorado, resultando em um aumento de 370 programas de mestrado e 89 de
doutorado, no ano de 1975, para 787 de mestrado e 325 de doutorado, em 1985 (BRASIL,
1986).
O documento sinalizava uma melhora substancial na qualidade e na estrutura dos
cursos de pós-graduação. Mais da metade dos programas, segundo esse documento, havia
atingido um patamar de desempenho considerado de bom para excelente. Havia, no entanto,
outra metade desse sistema dividida por programas de mestrado e doutorado com desempenho
regular ou insuficiente, ou em fase de reestruturação ou de implantação. A justificativa para
essa expansão acelerada, segundo o III PNPG, foi a indução refletida por diversos fatores
externos ao sistema universitário e estimulada pelas políticas governamentais de apoio
institucional à pesquisa e à ciência e tecnologia (BRASIL, 1986).
O Plano afirma ter havido uma melhoria na qualificação do corpo docente, em termos
de titulação e de capacitação profissional. Ele aponta também para melhorias na definição e
desenvolvimento das atividades de pesquisa, além de um aumento da produção científica
docente, sendo que uma parcela substancial já podia ser considerada de padrão internacional.
Enfim, a qualidade das dissertações e teses havia se elevado (BRASIL, 1986).
Embora o panorama trazido pelo III PNPG representasse uma melhora significativa da
pós-graduação como um todo, o documento ressaltou a persistência de alguns problemas
sérios, como por exemplo, o fato de que 40% dos cursos de pós-graduação ainda apresentam
deficiências, indefinições e baixa produtividade, comprometendo, dessa forma, a qualidade da
formação dos recursos humanos (BRASIL, 1986).
Dentre os pontos fracos trazidos pelo documento figurava a diferenciação na evolução
das áreas do conhecimento, uma vez que algumas já atingiram competência e maturidade,
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enquanto que em outras o número de pesquisadores era ainda insuficiente. Também
compunham o rol de estrangulamento da pós-graduação a carência de pesquisadores com
formação interdisciplinar, o elevado grau de saturação de parte do sistema de pós-graduação,
observando-se um número excessivo de orientandos para os pesquisadores disponíveis para
orientação (BRASIL, 1986).
Embora o plano mencionasse uma redução de 5% do percentual de evasão de alunos
de mestrado e doutorado, 45% dos alunos não chegavam a concluir seus cursos. Outro
problema levantado pelo documento era tempo médio de titulação de 5 anos para o mestrado e
5,5 para o doutorado, que eram considerados elevados para este documento (BRASIL, 1986).
Dessa forma, as principais preocupações e recomendações trazidas pelo III PNPG
focalizavam o desenvolvimento da pesquisa pela universidade, a integração da pós-graduação
ao sistema nacional de ciência e tecnologia e a necessidade de procurar soluções para
problemas

tecnológicos,

econômicos

e

sociais.

Este

Plano

inovou

a

trazer

a

“institucionalização da pesquisa como elemento indissociável da pós-graduação e sua
integração no sistema nacional de ciência e tecnologia” (MANCEBO, 2011, apud NETO e
CASTRO, 2012).
O III PNPG prezava pela produção do conhecimento com vistas à promoção do
desenvolvimento nacional. Desta forma, tornou-se recomendação privilegiar a formação
docente qualificando o sistema de pós-graduação do país e institucionalizando a pósgraduação como segmento público (NETO e CASTRO, 2012).
O IV PNPG (1998-2002) foi o primeiro da década de 1990, época em que o
neoliberalismo se propagava fortemente nas políticas sociais brasileiras. Mesmo tendo sido o
primeiro a ser “discutido” com a comunidade acadêmica em 1996, por meio da divulgação
realizada pela CAPES de um documento intitulado “Discussão da Pós-graduação Brasileira”,
não contribuiu de forma significativa para a pós-graduação no país pelo fato de não ter se
tornado um documento oficial. Ainda que várias versões tivessem sido escritas, todas elas
tiveram apenas circulação interna entre os membros da CAPES, com a justificativa de
restrições orçamentárias e falta de articulação entre as agências de fomento (HOSTINS,
2006).
Para Kuenzer e Moraes (2005) algumas discussões que surgiram com a tentativa de
elaboração do IV PNPG motivaram a CAPES a elaborar um novo paradigma de avaliação,
introduzido para o biênio 1996/1997. Para estes autores, o novo modelo de avaliação passou a
valorizar prioritariamente a produção científica, ou seja, passou-se a priorizar a pesquisa em
detrimento à atividade docente.
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Kuenzer e Moraes (2005) afirmam haver uma indução do Estado nesse
redirecionamento da pós-graduação. Por meio deste novo enfoque na pesquisa, foi introduzida
a estrutura de Programa, ao invés de cursos de mestrado e doutorado a serem avaliados de
forma isolada, atenção diferenciada às linhas de pesquisa, bem como à organização das
disciplinas, projetos e produtos de pesquisa. Além disso, afirmam os autores, as linhas, e não
mais as preferências docentes, passaram a definir os percursos curriculares, organizados a
partir da pesquisa, e não mais das disciplinas. A definição dos orientadores passou a ser feita
no início dos cursos e os objetos de investigação se tornaram determinantes do percurso
curricular (KUENZER e MORAES, 2005).
Na década de 2000 foram definidas pela CAPES novas condições a serem seguidas
pelos programas e novos critérios de avaliação a serem utilizados. Entre as novidades
implantadas nesta década, Hostins (2017) pontua três estratégias relevantes na mudança de
abordagem da política, sendo elas: 1- A avaliação continuada com o monitoramento anual dos
programas, além da divulgação do conceito no ano posterior ao fechamento do triênio; 2- A
adoção de uma escala de conceitos de 1 a 7, sendo 1 e 2 abaixo do requerido para
credenciamento do Programa e 6 e 7, notas representativas de excelência; e 3- A introdução
de critérios internacionais para distinguir a excelência como alta qualidade e participação do
corpo docente no exterior, além da observância à pesquisa científica e à produção intelectual.
No diagnóstico realizado pelo V Plano Nacional de Pós-Graduação (2005- 2010) foi
possível observar um salto no crescimento da pós-graduação, em termos de números de
cursos, alunos titulados e docentes. Entre 1976 e 2004, o número de cursos recomendados
pela CAPES saltou de 673 para 2.993, representando um aumento de 5,6% ao ano. O
documento destaca o crescimento do doutorado, que praticamente duplicou no período
compreendido entre 1996 e 2004, passando de 541 para 1.034 cursos.
Segundo o documento, o aumento do número de alunos matriculados também foi
expressivo, uma vez que passou de 37.195 em 1987 para 112.314 em 2003, representando um
crescimento de 300% no período. No que diz respeito ao número de titulados no mestrado, o
aumento registrado foi de 757%. Já no doutorado este salto correspondeu a aproximadamente
932%, no período de 1987 a 2003. O crescimento do número de docentes também foi bastante
expressivo. Enquanto em 1987 havia 13.349 docentes atuando na pós-graduação, em 2003
este número já totalizava 32.354 profissionais.
O documento pontuou o crescimento da oferta dos cursos em instituições privadas. No
período compreendido entre 1996 e 2004 o segmento privado saltou de 87 cursos para 346 no
mestrado e de 44 para 96 no doutorado, representando outra modificação expressiva.

52

Enquanto isso, o segmento público permaneceu responsável por 82% da oferta dos cursos de
mestrado e por 90% dos cursos de doutorado.
Apesar do crescimento apontado, o V PNPG sinalizou a distribuição irregular dos
cursos de pós-graduação no Brasil. Segundo este documento, a região Sudeste concentrava na
época 54,9% dos cursos de mestrado e 66,6% dos de doutorado, seguida da região Sul (19,6%
e 17,1%), Nordeste (15,6% e 10,3%), Centro-Oeste (6,4% e 4,1%) e Norte (3,5% e 1,8%).
A concessão de bolsas de doutorado no país também aumentou continuamente neste
período. Segundo o documento, enquanto 6.000 bolsas foram registradas em 1991, 14.500
estavam em disponibilizadas em 2003, representando um significativo acréscimo de 142%. Já
concessão de bolsas de mestrado não obteve um crescimento tão linear quanto as doutorado.
O Plano pontua um decréscimo realizado pelo CNPq de 10.960 bolsas em 1995 para 5.572 em
2000. Em 2003, as concessões para o mestrado giravam em torno de 6.000 cotas.
Depois de realizar esse diagnóstico, o V PNPG estabeleceu como objetivos o
fortalecimento das bases científica, tecnológica e de inovação; a formação de docentes para
todos os níveis de ensino; a formação de quadros para mercados não acadêmicos. O
documento propõe a promoção do crescimento do sistema como um todo e sugere modelos
alternativos e ações que atendam às necessidades regionais, considerando o planejamento
estratégico do país. O Plano discute novos modelos e políticas de cooperação internacional,
visando ao aprimoramento do sistema. Por fim, ele reafirma que a avaliação deve ser baseada
na qualidade e excelência dos resultados, na especificidade das áreas de conhecimento e no
impacto desses resultados na comunidade acadêmica e empresarial e na sociedade.
Já como desafios, este PNPG trouxe a flexibilização do modelo de pós-graduação com
a finalidade de permitir o crescimento do sistema, a necessidade de profissionais de perfis
diferenciados para atender à dinâmica dos setores acadêmicos e não acadêmicos, além da
atuação em rede, com intuito de diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e desempenho
da pós-graduação e atender às novas áreas de conhecimento (HOSTINS, 2006).
Barreto e Domingues (2012) sumarizam os cinco primeiros Planos reconhecendo além
do protagonismo deles, as aquisições às quais foram responsáveis. Com base na síntese dos
autores, elaboramos a tabela a seguir:
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Quadro 9: Síntese dos principais objetivos dos Planos Nacionais de Pós-Graduação
(1978 - 2010)
Documento

Vigência

Síntese dos principais objetivos dos PNPGs

I PNPG

(1978-1981)

Capacitação dos docentes das universidades, formando o primeiro
contingente de pesquisadores e especialistas em âmbito federal.

II PNPG

(1982-1985)

Preocupação com o desempenho e a qualidade do sistema.

III PNPG

(1986-1989)

Integração da pesquisa desenvolvida na universidade com o setor
produtivo, visando ao desenvolvimento nacional.

IV PNPG

(1998-2002)

Flexibilização do modelo de pós-graduação; aperfeiçoamento do
sistema de avaliação e ênfase na internacionalização.

(2005- 2010)

Introdução do princípio de indução estratégica, o combate às
assimetrias e o impacto das atividades de pós-graduação no setor
produtivo e na sociedade, resultando na incorporação da inovação no
SNPG e na inclusão de parâmetros sociais no processo de avaliação.

V PNPG

Elaboração própria, com base nos trabalhos de Barreto e Domingues (2012).

Neuenfeldt e Isaia (2008), ao analisarem esses cinco primeiros documentos,
identificaram que as políticas de pós-graduação no país tentaram a princípio sanar uma
necessidade quantitativa de formação docente e expansão nesse nível de ensino. Mais
tardiamente, a atenção foi redirecionada ao sistema de qualificação dessa formação, por meio
da institucionalização e avaliação do processo.
Depois de realizada uma contextualização dos cinco primeiros Planos Nacionais de
Pós-Graduação, a próxima seção retratará com exclusividade o VI PNPG (2011 e 2020), que
permanece vigente durante a realização dessa pesquisa.

2.3 O VI PNPG: Os principais objetivos e obstáculos apontados pelo documento

O VI Plano Nacional de Pós-Graduação, com vigência elaborada entre 2011 e 2020,
traz uma série de informações contextuais, ligadas à economia, à política de governos, à
ciência e à tecnologia e ao sistema de educação em escala nacional e mundial. Para Barreto e
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Domingues (2012), o documento trouxe os desafios e as perspectivas tanto do sistema da pósgraduação brasileira quanto do mundo globalizado em que ele estava inserido.
Este plano estabeleceu um panorama da pós-graduação tomando como base o ano
referência de 2009. Segundo esse documento, havia neste período, 2.719 programas em
atividade responsáveis por 4.101 cursos, sendo 2.436 de mestrado (59,4%), 1.422 de
doutorado (34,7%) e 243 de mestrado profissional (5,9%).
Enquanto o número total dos cursos de mestrado demonstrava um crescimento de
370,3 % desde o início da oferta desse nível de ensino, o crescimento do número de cursos de
doutorado representava 685,6% de crescimento em relação ao ano de 1976. Isso demonstra
que o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) evoluiu em uma curva ascendente no que
diz respeito ao número de cursos recomendados pela CAPES e habilitados ao funcionamento
(BRASIL, 2010).
É importante observar o crescimento do percentual da oferta desses cursos por
instituições privadas. De acordo com o documento, o número de cursos de doutorado no ano
de 2009 obteve a maior taxa de crescimento nas universidades particulares 72,0%, enquanto
para as federais essa taxa foi equivalente a 38,0% (BRASIL, 2010).
Naquele período, foram registrados pelo VI PNPG 57.270 docentes atuando na pósgraduação. Já os estudantes matriculados ao final de 2009 totalizavam 161.117, sendo destes
103.194 alunos de mestrado acadêmico e mestrado profissional e 57.923 alunos de doutorado
(BRASIL, 2010).
O crescimento dos números absolutos de alunos matriculados, novos e titulados no
nível de doutorado, no período de 1987 a 2009, foi de 8.366 para 57.923. O número de alunos
novos evoluiu de 1.796 para 14.155 e o número de titulados, de 864 para 11.368. O
crescimento percentual absoluto de alunos matriculados no doutorado nesse período foi de
mais de 500%. Enquanto isso, o número de alunos novos atingiu cerca de 700% e o de alunos
titulados alcançou os 1200%. A taxa de alunos titulados por alunos matriculados evoluiu de
aproximadamente 10% em 1987 para 20% em 2009 (BRASIL, 2010).
Com relação do número de alunos de mestrado matriculados, novos e titulados
observou-se que este nível obteve um crescimento absoluto da ordem de 194% para o número
de matriculados, de 384% para novos alunos e de 874% para os titulados. Os índices trazidos
a respeito do mestrado profissional também apresentam uma tendência claramente
ascendente. De 1999 a 2009, houve um crescimento de mais de 1000% no número total de
matriculados e 5000% no número de titulados (BRASIL, 2010).
O VI PNPG chama atenção para o desenvolvimento do nível de mestrado profissional,
que apenas passou a figurar na pós-graduação brasileira a partir da segunda metade da década
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de 1990. Entre sua criação e o ano de 2009, o crescimento do número de cursos de mestrado
profissional foi de 104,2%. Uma boa parcela desses cursos, no momento de confecção desse
Plano, estava sob reponsabilidade de instituições privadas (44,4%). Enquanto isso, as
instituições federais totalizavam 39,9%, da oferta de cursos profissionais, estando o restande
do percentual distribuído entre instituições estaduais e municipais (BRASIL, 2010).
O estudo realizado por esse PNPG demonstrou que em 2008 a idade média de mestres
e doutores do sexo masculino no Brasil correspondia a 46 anos, enquanto que para o sexo
feminino essa média estava em torno de 43 anos. Segundo o documento, essas médias etárias
destoavam da idade média de brasileiros, 32 e 34 anos, respectivamente. Tais índices apontam
para uma formação pós-graduada longa e tardia no Brasil, que para o documento deveria ser
revertida para índices etários mais baixos, tendo em vista a conveniência de se obter uma
maior longevidade de pesquisadores para suprir as necessidades do país no processo de
reposição e expansão de seus quadros atuantes na ciência e tecnologia (BRASIL, 2010).
Este Plano demonstrou que a disparidade regional ainda era um fator preocupante. A
distribuição regional dos cursos de pós-graduação indicou que 50% deles estavam
concentrados na região sudeste, sendo que o percentual relativo aos cursos de doutorado
(59%) era superior ao percentual de mestrado profissional (56%), que por sua vez superava o
mestrado acadêmico (50%). Nas demais regiões brasileiras, o Plano evidenciou um
decréscimo do percentual de concentração de cursos, de acordo com a seguinte ordem: região
sul, nordeste, centro-oeste e norte, sendo que nesta última os percentuais são de cerca de 3%
para os cursos de doutorado, de 3% para os de mestrado profissional e de 5% para os de
mestrado acadêmico, revelando uma marcada assimetria em relação à região sudeste
(BRASIL, 2010).
A distribuição dos programas de pós-graduação por nota demonstrou uma
concentração de 34% do total deles avaliados com o conceito 4. Essa porcentagem
correspondia a 922 dos programas em funcionamento naquele ano. O Plano trouxe todas as
porcentagens de variação de notas, incluindo a nota mínima 1, responsável por 0,2% do total
de cursos, e a nota máxima, 7, que representava 4,3 % do total na época. Tal situação,
segundo o documento, evidenciava a necessidade de adoção de políticas que incrementassem
o percentual de programas conceituados em patamares superiores para que se atingissem os
níveis de excelência desejados na formação dos pós-graduandos brasileiros.
A última publicação realizada pelo Sistema de Informações Georreferenciadas da
CAPES (GEOCAPES 2018), apontava para um total de 4.291 programas de pós-graduação,
sendo que 57,6 % deles pertenciam ao status jurídico federal e atendiam a 220.521 alunos de
pós-graduação apenas nessa esfera. Ainda de acordo com informações disponibilizadas pelo
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Fórum de Pró-Reitores 2019 (FOPROP/2019) existiam, no ano de 2019, 4.589 programas de
pós-graduação e 6.944 cursos distribuídos entre esses programas da seguinte maneira: 3.657
mestrados, 2.404 doutorados, 846 mestrados profissionais e 37 doutorados profissionais.
Este plano aponta para a necessidade do aperfeiçoamento da avaliação atual
enfatizando a exigência de introduzir novos parâmetros e procedimentos nos processos de
forma a aprimorar o modelo atual e corrigir distorções existentes. Ainda de acordo com o
documento, dentre as distorções discutidas, há que se considerar a predominância de critérios,
culturas e procedimentos que migraram das ciências exatas e naturais sobre as outras áreas de
conhecimento “funcionando como uma camisa de força”.
O documento acrescenta que, com o passar dos anos, o taylorismo intelectual e o
imperativismo do publish ou perish (publique ou pereça) invadiram todas as áreas, o que
vinha refletindo na avaliação, com predomínio da quantidade sobre a qualidade. O VI Plano
também problematizou o fato de que as áreas profissionais e aplicadas continuavam sendo
avaliadas a partir de parâmetros das áreas básicas e acadêmicas, prevalecendo a produção de
papers e livros sobre as criações e os inventos (BRASIL, 2010). Além dessas distorções, que
de acordo com documento induzem ao produtivismo e à prevalência da quantidade, foi
ressaltada a necessidade de se corrigir também as distorções que promovem o
conservadorismo dos grupos, junto à acomodação dos programas.
2.4 O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação: Um breve histórico

O sistema de avaliação da pós-graduação brasileira teve início em 1965 junto com a
regulamentação desse nível de ensino, que como já discutido no capítulo anterior, foi
promovida pelo Parecer CFE Nº 977 de 1965. A princípio, a responsabilidade pelo
reconhecimento e pela avaliação dos programas de pós-graduação era atribuição do Conselho
Federal de Educação (BALBACHEVSKY, 2005).
Este Conselho, no entanto, não dispunha de mecanismos necessários ou condições de
realizar a avaliação com agilidade e eficiência suficientes para acompanhar rápida expansão
da pós-graduação no país. Assim, a falta de uma avaliação eficiente dificultava a distribuição
financeira realizada pelas agências de fomento. Isso porque as agências de apoio à pesquisa
científica dependiam de informações sobre o desempenho dos programas para saber quais
deles deveriam receber apoio para seu desenvolvimento ou ter suas atividades encerradas
(BALBACHEVSKY, 2005).
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A necessidade de estabelecer um sistema eficiente de avaliação da pós-graduação se
expandia junto ao crescimento dos programas. Castro e Soares (1986) afirmam entre 1971 e
1981 o número de bolsas de estudos concedidas, que até então era de 4.043, saltou para oito
mil, gerando sérios problemas para as operações de concessão, uma vez que o repasse dos
recursos seria suficiente a uma parcela cada vez menor de pesquisadores.
Como forma de administrar o crescimento do número de bolsistas, foi decidido que a
administração das bolsas de estudos passaria a ser responsabilidade dos programas. Estes por
sua vez, teriam muito mais condições de selecionar os melhores alunos para ocupar as cotas,
estipulando os critérios e requisitos mais relevantes de acordo com seus próprios interesses
(CASTRO e SOARES 1986).
Castro e Soares (1986) afirmam que a questão de selecionar candidatos estava
resolvida, mas prevalecia o problema com relação à seleção dos programas. Era necessário
definir requisitos de controle de qualidade dos programas, além dos números de cotas de
bolsas de estudo que cada um deles deveria receber. Esse problema teria sido solucionado em
1976 quando a CAPES foi incumbida do processo de avaliação (CASTRO e SOARES 1986).
O objetivo maior de todo esse processo era que fossem estabelecidos parâmetros que
pudessem nortear a distribuição de bolsas. Por esse motivo, Castro e Soares (1986) afirmam
que a origem do sistema de avaliação da CAPES surgiu da tentativa de alocar mais bolsas aos
melhores programas.
Depois de criado o sistema avaliativo era fundamental garantir que ele tivesse
credibilidade perante a comunidade científica. Tendo em vista esse motivo, Balbachevsky
(2005) afirma que a CAPES passou a centrar a avaliação na produção científica dos
pesquisadores vinculados aos programas de pós-graduação.
De acordo com Castro e Soares (1986), a partir desse momento, cada área de
conhecimento passou a ter uma lista de consultores e um Presidente de Comissão, que
assumiram as funções de avaliar e classificar os programas de suas respectivas áreas. Assim, a
avaliação que até então era competência de um único Conselho, o Conselho Federal de
Ensino, passou a ser realizada pelos mais renomados especialistas de cada área. Além da
vantagem de eles conhecerem melhor os contextos avaliativos e os assuntos da avaliação,
estes profissionais agiam de maneira concentrada avaliando apenas seu campo de
conhecimento, o que tornou a avaliação muito mais criteriosa a partir de então.
Os consultores sempre foram escolhidos dentre os profissionais de maior
reconhecimento na comunidade científica. A escolha dos avaliadores era feita por meio de
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consulta a uma lista contendo a relação total de consultores, sendo que esses nomes
aumentavam à medida que eles mesmos realizavam novas indicações (CASTRO e SOARES,
1986).
Eram realizadas reuniões anuais para a discussão dos assuntos relacionados à
avaliação. Desses encontros também saíam as sugestões dos nomes de potenciais avaliadores
para presidirem as comissões de área (CASTRO e SOARES, 1986). Essas indicações eram, e
continuam sendo, repassadas ao Conselho Superior da CAPES, em forma de listas tríplices,
para a escolha dos Coordenadores, que até hoje exercem mandatos correspondentes aos
períodos de avaliação, sendo permitida uma recondução.
A composição das reuniões anuais era definida garantindo que 50% dos participantes
do ano anterior não fossem repetidos no ano seguinte. Isso proporcionaria rotatividade,
evitando dentre outras coisas, o que Castro e Soares (1986) chamaram de enquistamento, ou
seja, a formação de grupos que pudessem influenciar a avaliação com o passar do tempo.
Balbachevsky (2005) afirma que no decorrer dos anos e a repetição desses processos
avaliativos os comitês de área se transformaram em importantes fóruns para fixação dos
padrões de qualidade da pesquisa e da carreira acadêmica. A atividade desses comitês,
segundo a autora, trouxe consequências importantes para o processo de institucionalização
dos campos de conhecimento e para a construção da comunidade científica brasileira.
Esse processo avaliativo passou a ser considerado como a referência mais importante
de qualidade para os programas de pós-graduação no Brasil. De acordo Balbachevsky (2005)
a avaliação permitiu que se criasse uma conexão entre desempenho e sucesso sendo que
quanto melhor a avaliação dos programas, maiores as chances deles e de seus pesquisadores
obterem apoio financeiro, tanto em forma de bolsas de estudo como em recursos para
pesquisa e infraestrutura.
O sistema avaliativo foi sendo constantemente aperfeiçoado. Primeiro, a periodicidade
da avaliação que até então era anual, passou a ser bienal e alguns anos depois trienal. A
justificativa é que o período de avaliação muito curto prejudicava o desempenho dos
avaliadores que eram substituídos quando finalmente aprendiam o trabalho de um avaliador
(CASTRO e SOARES, 1986). Além disso, existia uma tentativa de se evitar pressões sobre os
consultores, e por esse motivo era interessante que eles fossem substituídos periodicamente.
O nível de sigilo dos resultados também foi alterado com o passar do tempo. A
princípio, os resultados da avaliação eram informações restritas ao âmbito das agências
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federais. Algum tempo depois foi decidido que os relatórios de avaliação deveriam ser
remetidos aos seus respectivos cursos para que eles pudessem compreender melhor o que
deveriam fazer para melhorar seus resultados. A divulgação desses resultados, no entanto,
permaneceria restrita à esfera das agências governamentais e de cada instituição e programa
em particular (CAPES, 2019). Alguns anos depois os resultados passaram a ter ampla
divulgação, o que segundo a CAPES (2019) teria possibilitado o acompanhamento da
evolução e do desempenho dos cursos avaliados (CAPES, 2019).
A ampla visibilidade ao processo avaliativo, no entanto, causou um efeito indesejado
ao expor os avaliadores, principalmente quando era necessário emitir pareceres negativos
sobre os programas. Balbachevsky (2005) atribui esse problema ao fato de que a comunidade
científica brasileira era ainda pequena naquela época e por esse motivo o trabalho dos comitês
ainda ficava muito exposto a toda comunidade científica.
Segundo Castro e Soares (1986) em 1982 o jornal O Estado de São Paulo, que já era
um importante veículo de comunicação na época, publicou uma lista dos 56 cursos de pósgraduação que obtiveram os piores conceitos (nota “E”) na avaliação da CAPES. Isso teria
causado uma grande agitação na comunidade científica, que se agravou ainda mais com a
publicação de entrevistas realizadas com os “indignados e vociferantes” responsáveis pelos
cursos considerados como “sem condições mínimas de funcionamento”.
Balbachevsky (2005) afirma que as pressões exercidas sobre os consultores
começaram a influenciar a emissão dos pareceres, fazendo com que quatro a cada cinco
programas recebessem pareceres favoráveis em suas classificações nos dois melhores
conceitos (A e B). Essa “Inflação de avaliações mais favoráveis” teria obrigado a CAPES a
realizar modificações no formato avaliativo colocando em prática um novo sistema de
avaliação a partir de 1998.
Este novo formato, muito mais rígido, preservou a autoridade dos comitês de avaliação
por pares, mas adotou um conjunto de regras mais explícitas, que deveria ser respeitado por
todas as áreas de conhecimento. Essa mudança, teoricamente, isentaria parte da
responsabilidade dos consultores perante a comunidade acadêmica, pois a partir de então, o
trabalho de avaliação passaria a ser pré-determinado por uma série de estruturas superiores.
De acordo com Balbachevsky (2005), as novas regras, expressas a partir daí por meio
de uma ficha de avaliação, passaram a estabelecer padrões de qualidade aceitos
internacionalmente e passaram a impor parâmetro para a avaliação de desempenho dos
professores, enfatizando a produção acadêmica.
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A primeira versão dessa ficha foi utilizada nas avaliações trienais de 2001 e 2004,
tendo sido reformulada após 2004. Naquela época existiam sete quesitos a serem avaliados: IProposta do Programa; II – Corpo Docente; III – Atividade de Pesquisa; IV- Atividade de
Formação; V- Corpo Discente; VI – Teses e Dissertações e VII – Produção Intelectual. Estes
quesitos se redistribuíam em 28 itens avaliativos, também comuns a todas as áreas, havendo a
possibilidade de inclusão de novos itens específicos, de acordo com as determinações de cada
área.
Essa versão de ficha avaliativa foi modificada, assumindo na trienal de 2007, a
composição de cinco quesitos, sendo os quatro primeiros agrupamentos dos quesitos
anteriores: 1-Proposta do Programa, 2- Corpo Docente, 3 – Corpo Discente, Teses e
Dissertações, 4 – Produção Intelectual. Um quito quesito, Inserção social, foi incorporado
nesta ficha de avaliação (CAPES, 2019).
Estes cinco quesitos da ficha se desdobravam em vinte e um itens, sendo que nessa
versão de ficha avaliativa, o quesito “Proposta do Programa”, não recebeu peso por entenderse que deveria ser utilizado para contextualizar o programa e para fornecer orientações,
sugestões ou advertências a respeito do seu funcionamento. Já o quesito “Inserção social”, por
ser novo, recebeu um peso de 10%. Os demais quesitos, 2 a 4, receberam um peso de 30%
cada. Cada área de conhecimento, de acordo com entendimentos no âmbito de sua Grande
Área, poderia alterar esses pesos, respeitando o limite de variação de até cinco pontos
percentuais, para mais ou para menos, no peso proposto de 30%, desde que a soma deles fosse
90% (CAPES, 2019).
Depois de realizada a avaliação trienal de 2007, foi criada uma comissão com a
finalidade de avaliar a aplicação da ficha de avaliação. O objetivo foi propor novas
modificações ao processo avaliativo, o que reforça a ideia de acompanhamento e intervenção
constante no instrumento avaliativo, sempre atualizado em observância às recomendações
feitas pelos Planos Nacionais de Pós-Graduação, e pelos diferentes setores e entidades
relacionados com o SNPG.
A partir dessa alteração os quesitos “Corpo Discente” e “Produção Intelectual”
passaram a ser considerados centrais, passando a receber em conjunto, um peso
correspondente a 70% da pontuação total. Houve ainda um novo reagrupamento de itens
avaliativos, que passaram a ser 18, e não mais 21 como eram até então.
Em 2013 mais alterações foram incorporadas no processo avaliativo. A mais visível
delas foi o período de avaliação que passou a ser quadrienal, e não mais trienal, como havia
sido nos anos anteriores (CAPES, 2019).
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A partir deste ano, a avaliação passou a analisar dados a respeito dos egressos dos
cursos de mestrado e doutorado. A justificativa de se incorporar essa informação foi a
necessidade de acompanhar as trajetórias acadêmicas e profissionais dos pós-graduados.
Segundo a diretora de avaliação atuante na época dessa alteração, pela primeira vez a CAPES
tinha dados confiáveis sobre 75% dos mestres e 85% dos doutores por programa, para
avaliação do impacto da pós-graduação na realidade brasileira.
Outro ganho obtido pelo processo avaliativo a partir desse período foi o uso da
Plataforma Sucupira. Esse novo sistema de coleta de dados passou a ser utilizado a partir de
2014 sendo sua principal finalidade facilitar a obtenção de informações a respeito do
desempenho acadêmico dos programas de pós-graduação.
O novo instrumento de coleta de dados passou a permitir o envio de dados feito
diretamente pelos programas. Como vantagem ao método de coleta anterior, o Coleta Capes,
a nova Plataforma passou a permitir a atualização das informações no decorrer do ano de
referência. Na versão utilizada anteriormente existia um período certo para a abertura do
sistema, sendo que todas as informações deveriam ser inseridas de uma vez, nesse prazo
determinado. Dentre as principais desvantagens desse formato antigo, ressaltam-se a
sobrecarga da equipe de preenchimento e a possibilidade de inserção de dados incorretos, uma
vez que os trabalhos eram realizados sempre com escassez de tempo.
Melhorar o sistema também facilitou o trabalho dos avaliadores, uma vez que várias
inconsistências de preenchimento passaram a ser automaticamente sinalizadas, dando aos
programas a oportunidade de corrigi-las antes de enviar os relatórios às comissões
avaliadoras. Esse recurso, segundo a Diretoria de Avaliação, passou a economizar tempo e a
aumentar a confiabilidade dos dados (CAPES, 2014).
Essa versão de ficha de avaliação prevaleceu como a referência dos processos
avaliativos realizados entre 2007 e 2019.

Como forma de ilustrar e facilitar a compreensão

a respeito do que o sistema avaliativo vem exigido dos programas de pós-graduação no
decorrer dessa última década, segue adiante o instrumento norteador da avaliação da pósgraduação durante o período supracitado, com as especificações de seus cinco quesitos
avaliativos, 18 itens avaliativos, e as respectivas margens de pontuações estipuladas pelo
Conselho Técnico e Científico da Educação Superior (CTS-CAPES).
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Figura 2: Ficha de Avaliação da Quadrienal 2013-2016

Como principais considerações a respeito dessa ficha de avaliação, observa-se que
a coluna da esquerda representa os quesitos e seus itens avaliativos a serem analisados da
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mesma forma em todas as áreas de conhecimento. A coluna da direita representa a
porcentagem mínima e máxima estipulada para cada quesito avaliado. Nota-se que a liberdade
que cada área tem de alterar seus próprios pesos se restringe a cinco pontos percentuais para
mais ou para menos. O restante dos pesos e da totalidade de cada quesito é previamente
decidido pelo CTC-ES da CAPES, cabendo às comissões trabalharem dentro desses limites.
O que diferencia a atuação de cada área de avaliação é a forma como elas estabelecem
subitens dentro de cada um desses 18 itens trazidos pela ficha comum. Cada uma das áreas
realiza um estudo comparativo e estabelece, com base nos resultados obtidos por seus
programas, quais valores devem ser considerados referências. Assim são decididos os
números ideais de publicações realizadas, defesas de teses ou dissertações, disciplinas
ministradas, orientações realizadas a serem divididos pelo número de docentes permanentes
dos programas.
A título de exemplificação, será tomado como referência o documento de área da
Educação, mais especificamente em seu item 4.1. Publicações qualificadas do Programa por
docente permanente, pertencente ao quesito quatro, Produção Intelectual. Como observado
na ficha acima, todas as áreas precisam fazer com que este quesito represente 35% ou 40% do
valor total da avaliação. A área da Educação optou por atribuir o percentual de 35% do
conceito total dos programas ao quesito 4 Produção Intelectual. A área estabeleceu ainda que
apenas este primeiro item avaliativo, o 4.1 Publicações qualificadas do Programa por
docente permanente, representaria 60% dos 35% que foram atribuídos ao quesito Produção
Intelectual.
A esse respeito, essa área considera que os 60% do valor desse item devem ser
atribuídos observando a média ponderada anual das produções mais bem qualificadas do
programa, compreendendo periódicos, livros, capítulos de livros ou verbetes. A cada um
desses produtos foram atribuídas pontuações específicas conforme demonstrado nas
seguintes, retiradas do próprio documento de área da Educação:
Quadro 10: Pontuação de periódicos por estrato – Educação

A1
A2
B1
B2
B3
B4
B5

Artigo em Periódico
100
85
70
55
40
25
10

Fonte: Relatório da Avaliação Quadrienal 2017/Educação
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Quadro 11: Pontuação de livros e capítulos de livros por estrato – Educação
Capítulo

Verbete

Livro

L4

80

80

250

L3

60

40

180

L2

35

15

130

L1

10

5

30

0
0
0
LNC
Fonte: Relatório da Avaliação Quadrienal 2017/Educação

A área da Educação realizou uma pesquisa sobre todos os seus programas constatou
que o número da soma desses quatro tipos de produtos representava uma média de 155,2
pontos por docente permanente. Por se tratar de uma avaliação comparativa, este número
passou a ser a referência de produtividade, sendo que valores menores representariam,
obviamente, conceitos inferiores aos programas avaliados. A classificação por conceito foi
realizada conforme o quadro a seguir:

Quadro 12: Equivalência entre conceitos e pontuação por produção intelectual Educação
Conceito
MB (Muito Bom)
B (Bom)
R (Regular)
F (Fraco)
I (Insuficiente)

Valor do Quadriênio
> 155,2
> 124,2 e ≤155,2
> 93,1 ≤124,2
> 62,1 ≤93,1
≤ 62,1

Fonte: Relatório da Avaliação Quadrienal 2017/Educação

As notas finais dos programas são definidas pela predominância desses conceitos
“Insuficiente”, “Fraco”, “Regular”, “Bom” e “Muito Bom”. Dito de maneira mais explicativa,
com exceção do conceito três que se atribui aos programas que cumprem os requisitos
mínimos de qualidade, para um programa ser classificado com a nota quatro, além de
demonstrar estar em um patamar de qualidade superior aos cursos com nota três, é necessário
que ele obtenha o conceito “Bom” em pelo menos três dos cinco quesitos, incluindo,
obrigatoriamente, os quesitos 3- Corpo Discente, Teses e Dissertações e 4- Produção
Intelectual (CAPES, 2019).
Para pleitear o conceito cinco, a nota máxima admitida para programas que ofereçam
apenas mestrado, os programas precisam obter o conceito “Muito Bom” em pelo menos
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quatro dos cinco quesitos de avaliação, entre os quais obrigatoriamente deveriam constar os
quesitos Corpo Discente e Produção Intelectual (CAPES, 2019).
Os conceitos máximos, ou seja, seis e sete, são atribuídos como forma de exceção.
Apenas os programas que tenham doutorado e que se equiparem em termos de desempenho
aos centros internacionais de excelência e que se sobressaiam em termos de performance, em
relação aos demais programas da área, obtendo indicadores de liderança, solidariedade e
nucleação podem ser classificados com esses dois conceitos máximos.
Observa-se que em todos os casos é obrigatória a equiparação de programas com vista
a se estabelecer um valor mínimo a ser considerado padrão para cada área. Barata (2018)
afirma que a avaliação baseada na comparação de desempenho entre os programas tende a
estratificar ou ranquear os programas. Além disso, a avaliação com base em comparações
torna o sistema todo menos previsível, na medida em que a nota recebida por um programa
não depende apenas dele mesmo, mas do desempenho do conjunto, ou seja, um programa cujo
desempenho tenha melhorado ao longo do quadriênio, não necessariamente terá sua nota
aumentada, bastando para isso que a melhora observada para os demais tenha sido mais
acentuada.
A autora sugere uma alternativa que poderia ser útil se intercalada com este sistema de
estratificação. Para ela, a avaliação poderia também ser baseada no alcance de requisitos
típicos para cada nota, de modo a torná-la mais previsível e dependente apenas do
desempenho do próprio programa. Ela chama a atenção para o fato de que ao mesmo tempo
em que o formato de estratificação pode parecer mais adequado para a gestão dos programas,
ele tende a desestimular a renovação e o esforço de superação dos programas, uma vez que a
obtenção de resultados parece sempre incerta ou inalcançável, o que pode resultar em
estagnação do sistema como um todo (BARATA, 2018).
2.4.1 Considerações sobre a ficha de avaliação divulgada em 2019
Como foi possível observar o formato avaliativo passou por diversas modificações no
decorrer dessa pesquisa. No meio do quadriênio 2017-2020 foram realizadas novas alterações
que reformularam novamente a ficha de avaliação. Embora essa pesquisa tenha sido
desenvolvida sob a influência do contexto avaliativo instaurado pela ficha de avaliação que
vigeu de 2007 a 2019, é importante ressaltar que a ficha norteadora do processo avaliativo
permanece em constante evolução, sendo, portanto, fundamental discorrer sobre as principais
alterações observadas até o momento.
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Antes de trazer as alterações propriamente ditas, é interessante ressaltar quais os
motivos levaram a CAPES a alterar novamente a ficha de avaliação. Dentre as justificativas
que pautaram as alterações realizadas pela agência destaca-se a necessidade de agir em
consonância com o VI Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG 2011-2020. Essa própria
mutabilidade é prevista no VI PNPG em seu capítulo sobre o sistema de avaliação da pósgraduação brasileira que traz a diversidade e a busca pelo contínuo aperfeiçoamento do
sistema avaliativo como fatores a serem constantemente observados pelos Comitês e pelas
instâncias superiores.
Assim, em 2016 e 2017 foi elaborado um relatório de acompanhamento do VI PNPG
(2011-2020) contendo recomendações para a avaliação da pós-graduação. Dentre as principais
recomendações realizadas a esse respeito constava a necessidade de
“Analisar a oportunidade de uma reflexão com os principais atores do SNPG sobre o
modelo avaliativo atual, considerando os principais modelos internacionais de
avaliação da Pós-Graduação, tendo como objetivo a busca pela excelência em
padrões internacionais. Esta reflexão deve necessariamente envolver as
Universidades como protagonistas” (CAPES, 2019)

As recomendações de melhorias no formato avaliativo fizeram com que em novembro
de 2017 fossem realizadas consultas aos diferentes setores e entidades relacionados com o
SNPG sobre a necessidade de mudanças do modelo de avaliação da pós-graduação em nível
stricto sensu (CAPES, 2019).
Diversas convergências foram observadas entre as sugestões trazidas pelos órgãos
consultados. Dentre vários outros apontamentos a autoavaliação foi trazida como uma
abordagem a ser enfatizada, pelo fato de assegurar a proximidade entre avaliador e avaliado,
permitindo aprofundamentos de natureza qualitativa e contextualizada. A importância da
autoavaliação é reforçada por seus propositores como uma referência a países bem sucedidos
nesse quesito, como Holanda, Finlândia e Reino Unido (CAPES, 2019).
Também foram discutidas várias outras questões como a necessidade de a atividade de
pesquisa ser voltada ao impacto no desenvolvimento econômico e social, regional e nacional,
a necessidade de ser estabelecido um modelo único de avaliação que seja ao mesmo tempo
único e multidimensional, além da necessidade de se realizar um acompanhamento mais bem
feito dos egressos. Esta recomendação, por sua vez, foi proposta com o objetivo de verificar a
eficiência da pós-graduação na formação dos profissionais que passam por ela. Foi ressaltada
ainda a necessidade de se estabelecer um balanço entre indicadores quantitativos e
qualitativos, além da necessidade de modificar o Qualis até então utilizado, bem como criar
mecanismos que possibilitassem de alguma forma a promoção e o reforço da
internacionalização e da inovação (CAPES, 2019).
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Uma das justificativas dadas pela CAPES para realizar essa nova modificação foi a
necessidade

de

conferir

mais

ênfase

à

formação

e

avaliação de resultados. Além disso, por meio dessa alteração, o processo de avaliação ficaria
menos engessado e passaria a ter uma participação maior das comissões de área, que teriam
mais protagonismo na definição dos aspectos e indicadores, bem como na definição dos pesos
dos itens (CAPES, 2019).
Depois de chegarem a um acordo sobre as alterações pelas quais o novo instrumento
avaliativo deveria passar, a CAPES divulgou em agosto de 2019 aos coordenadores dos
programas de pós-graduação no Seminário de Meio Termo, passando a ser estruturada em três
dimensões: 1. Proposta do programa; 2. Atividades de formação e 3. Impactos acadêmicos e
sociais, como pode ser observado a seguir:
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Figura 3: Ficha de Avaliação Aprovada em 2019

Fonte: 182ª reunião do CTC-ES da CAPES.

Segundo Barata (2018), a necessidade de revisão dos pressupostos e dos instrumentos
da avaliação até então utilizados decorreram da observação, por parte dos coordenadores de
área, dos consultores que atuam na avaliação e dos dirigentes da CAPES, de diversos efeitos
indesejados. Dentre eles a autora cita a multiplicação artificial de programas em uma mesma
instituição, denotando grande fragmentação dos grupos acadêmicos o que tende a enfraquecer
e a comprometer o foco predominante na produção científica em detrimento dos aspectos de
formação.
Além disso, a autora pontua o uso cada vez mais acrítico dos indicadores
quantitativos, a tendência de avaliar o desempenho dos programas por meio do desempenho
individual dos docentes ao invés de tomar o programa em si como unidade de análise. Por
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fim, a autora ressalta o engessamento dos programas que estariam se guiando mais pelo
alcance dos critérios do que pela busca permanente da qualidade.
Segundo a autora, vários aspectos poderiam ter motivado essa última alteração no
instrumento avaliativo. O primeiro deles seria o fato de a avaliação, no formato antigo, estar
profundamente atrelada à produção intelectual do programa, correspondendo a praticamente
70% da nota, sendo 30% a 40% da nota atribuída à produção intelectual dos docentes e 30% a
40% atribuída à produção dos discentes (BARATA, 2018).
Além disso, outra consideração interessante a ser feita é a respeito do quesito Proposta
do Programa que até o ano 2019 não tinha peso atribuído, funcionando apenas como um
limitador do conceito que o programa poderia vir a alcançar. Dito de forma mais simplificada,
caso a Proposta do Programa recebesse o conceito “Insuficiente”, o programa em questão
poderia alcançar no máximo nota dois. Ao obter “Fraco” nesse quesito, o programa ficava
limitado a receber no máximo a nota três.
Há também uma critica a respeito do fato de a formação estar sendo avaliada
indiretamente pela publicação dos resultados das teses ou dissertações sob a forma de artigos
ou livros (BARATA, 2018). Como consequência desta “desvalorização”, ao longo do tempo,
os programas foram diminuindo a carga horária das disciplinas e de outras atividades
formativas, resultando na titulação de novos pesquisadores nem sempre com a autonomia e a
liderança intelectual desejadas (BARATA, 2018).
Outro fator que, de acordo com Barata (2018), teria influenciado a modificação desse
instrumento avaliativo é a necessidade de acrescentar componentes de humanidades e arte à
formação científica, ampliando-a para além da preparação técnica de cientistas. Essa
articulação, segundo a autora, partiria da necessidade de se corrigir a questão da diversidade
de perfis dos docentes, que até então, era praticamente impedida pelos critérios de avaliação.
Por fim, importância de se implementar a auto avaliação sistemática pelo próprio
programa seria justificada pela conveniência de o programa repensar sobre suas virtudes e
fragilidades, no sentido de observar, dentre outras coisas, quais foram seus melhores alunos
no período, quais as teses e dissertações que merecem destaque, qual foi sua produção
intelectual mais relevante e qual sua relevância na formação dos egressos. Tais considerações
tendem a facilitar as comissões a avaliarem qualitativamente os produtos e egressos ao invés
de considerar a produção total, cujo volume tem tornado impossível a elas (BARATA, 2018).
Finalmente, a redefinição do Qualis periódicos teria sido motivada no sentido de
torná-lo uma ferramenta mais homogênea entre as áreas e capaz de sinalizar as características
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gerais de produção dos programas, considerando principalmente a impossibilidade de
justificar um mesmo periódico com classificações tão díspares entre as áreas (BARATA,
2018).
Quando se observa todas propostas de correções anunciadas pela CAPES, surge uma
sensação de que os problemas do sistema avaliativo foram corrigidos, e a partir desse novo
instrumento de avaliação, o processo avaliativo será coerente e realmente medirá o
desempenho dos programas. Ocorre, no entanto, que, por se tratar da implementação de uma
política avaliativa, como em todo o processo de implementação, os resultados nem sempre são
obtidos conforme os objetivos pré-definidos. Diversos fatores influenciarão a implementação
dessa política durante o próximo quadriênio, obrigando os implementadores a adotarem novas
medidas, e o sistema avaliativo a reagir diante delas. Dentre as principais influências estão as
questões relacionadas ao financiamento, que serão aprofundadas na seção seguinte.

2.5 O financiamento da pós-graduação brasileira e suas implicações no formato
avaliativo desse nível de ensino

Assim como todas as políticas públicas, a política pública educacional é vulnerável
tanto a fatores econômicos, como crises, que dificultam a arrecadação do país,
comprometendo o orçamento que seria destinado a elas, quanto a fatores políticos, tais como
as ideologias que podem alterar inclusive a forma como os representantes políticos expedem
os textos legais, amparando mais ou menos a educação no país.
A pós-graduação é um exemplo claro de que a importância que os governos atribuem
às políticas públicas pode interferir no sucesso o insucesso delas. Como já discutido na sessão
que traz o histórico da pós-graduação no Brasil, o objetivo do governo militar de investir e
desenvolver o país fez com que a pós-graduação vivenciasse a maior fase de estruturação na
história de sua existência. De acordo com Lopes e Oliveira (2018), este contexto teria sido
desencadeado pelo recente término da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado de
demonstrar o poder conferido às nações por meio da tecnologia bélica, aérea, farmacêutica e
pela energia nuclear. Esta última, por sua vez, teve o papel de demonstrar às nações, por meio
da bomba atômica, o poder que a ciência pode conferir ao homem.
Depois de vinte e cinco anos de intenso investimento em desenvolvimento educacional
e científico, não apenas o Brasil, mas todos os países que aderiram à ideologia de
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investimento em recursos humanos demonstraram sinais de esgotamento financeiro e
precisaram rever sua política de distribuição de financiamento público.
Em 1989, no mês de novembro, na capital dos Estados Unidos, foi convocada uma
reunião pelo Institute for International Economics sob o título “Latin American Adjustment:
How Much Has Happened?”. Nessa reunião foram propostas diversas reformas, que se
concentraram no Brasil a partir de 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC).
De acordo com Amaral (2017), nesse período a economia brasileira viveu uma fase de quase
estagnação, em que o produto interno bruto (PIB) e a arrecadação de impostos pela União
cresceram pouco — descontando-se a inflação do período, 26,9% e 39,3%, respectivamente.
Segundo Batista (1999; citado por AMARAL, 2017), os tópicos da reunião versaram
sobre as seguintes áreas: (1) disciplina fiscal; (2) priorização dos gastos públicos; (3) reforma
tributária; (4) liberalização financeira; (5) regime cambial; (6) liberalização comercial; (7)
investimento direto estrangeiro; (8) privatização; (9) desregulação; e (10) propriedade
intelectual.
A disciplina fiscal deveria dar-se pela redução dos gastos públicos; a liberalização
comercial se promoveria pela redução das tarifas de importação e eliminação das barreiras
não tarifárias; a liberalização financeira ocorreria por meio de reformulação das normas que
restringiam o ingresso de capital estrangeiro; a desregulação dos mercados se daria pela
eliminação dos instrumentos de intervenção do estado, como controle de juros, incentivos etc.
e deveria ocorrer uma completa privatização das empresas e dos serviços públicos. No
entanto, assuntos como educação, saúde, distribuição de renda, eliminação da pobreza não
foram incluídas nessa reunião (AMARAL, 2017).
A partir desses ajustes econômicos, os Planos Nacionais de Pós-Graduação passaram
cada vez mais a estimular a parceria entre as universidades e os setores privados. A ideia
dessa estratégia era transformar as instituições de ensino cada vez menos dependentes do
governo, o que tem sido inclusive valorizado nas avaliações dos programas de pós-graduação.
É importante frisar que a própria Constituição Federal de 1988 tentou resguardar o
segmento educacional ao estabelecer a vinculação de percentuais mínimos de financiamento a
serem destinados anualmente aos níveis básico, médio e superior de ensino. A previsão legal é
que sejam destinados no mínimo dezoito por cento da receita resultante de impostos
arrecadados pelo governo federal ao ensino superior, cujo financiamento é de
responsabilidade da União. O ensino médio, sob responsabilidade dos estados e distrito
federal, e a educação básica, sob a responsabilidade dos municípios, têm os percentuais de
vinte e cinco por cento a serem destinados pela arrecadação de seus respectivos órgãos (CF,
1988, art. 212).
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Se por um lado isso representa uma garantia de que ideologias políticas que vierem a
reconhecer a educação como menos relevante estejam vedadas de reduzirem esses
percentuais, por outro lado, o sistema educacional fica condicionado à arrecadação. Dito de
maneira mais simplificada, se a arrecadação de impostos é exitosa, a “fatia” destinada à
educação se torna farta e todo o sistema se beneficia. Porém, se há um declínio no valor da
arrecadação, consequentemente haverá diminuição dos repasses uma vez que os percentuais
serão calculados a partir de um montante menor.
Ainda que a pós-graduação faça uso de parte dos 18% destinado à educação superior,
pelo fato de estar inserida, em sua grande maioria, dentro das universidades federais,
utilizando, principalmente, recursos humanos, infraestrutura e alguns recursos financeiros
dessas instituções, seus aportes vêm, majoritariamente, das agências governamentais de
fomento, sendo as principais delas a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), vinculada ao Ministério da Educação, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pertencente ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MICTIC).
Por meio dessas agências, são concedidas as bolsas que auxiliam os pesquisadores a se
dedicarem exclusivamente às atividades de pesquisa, e proporcionalmente às bolsas dos
alunos, são repassados aos programas valores acessórios em forma de taxas de bancada – com
exceção do CNPq, cuja taxa de bancada é paga diretamente ao aluno. Esses valores são
usados em manutenção das máquinas de laboratórios, participações nos eventos, onde
acontecem as trocas de experiências entre os pesquisadores, custeio das bancas de defesas,
deslocamento de pesquisadores para pesquisas de campo, dentre outras coisas.
Segundo dados do Sistema de Informações Georreferenciadas da CAPES
(GEOCAPES - 2018), as agências federais são responsáveis, por 61,3% das bolsas de pósgraduação concedidas no país. Enquanto isso, 25,1% desses recursos são de origem estatal e
apenas 13,4% provém de instituições privadas.
Em números absolutos, a CAPES é a agência que mais concede bolsas de estudo aos
alunos de pós-graduação do país. Ao todo são 95.424 bolsas distribuídas pela agência da
seguinte maneira: 44.412 bolsas de mestrado, 43.337 de doutorado, 6.209 de pós-doutorado,
além de 1.466 para outros níveis, tais como iniciação científica (ENPROP, 2019).
No ano de 2019, de acordo com a Diretoria de Avaliação da agência, havia 4.593
programas de pós-graduação, distribuídos em 6.947 cursos. Esses cursos, por sua vez,
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estavam distribuídos da seguinte forma: 3.657 mestrados acadêmicos, 2.404 doutorados, 849
mestrados profissionais e 37 doutorados profissionais.
No gráfico abaixo podem ser observados os últimos seis anos de investimento da
agência em bolsas concedidas no país.

Gráfico 1: Evolução dos investimentos da CAPES em bolsas no país
(R$ 12 bilhões em bolsas no país nos últimos 6 anos)

Fonte: ENPROP, 2019

O CNPq é responsável por 84 mil bolsas de auxílio à pesquisa – dados referentes ao
ano 2019. Além disso, essa agência fomenta projetos de pesquisa científica, tecnológia e de
inovação por meio de editais de chamadas públicas, realiza parcerias e acordos de cooperação
com entidades dos setores público e privado para apoio/financiamento de projetos de Ciência,
Tecnologia e Inovação (CTI), incluindo cooperação com FAPS e apoio a projetos do setor
empresarial. Dentre os principais editais de fomento mantidos pelo CNPq estão aqueles
destinados ao fornecimento de recursos para auxílio aos docentes pesquisadores, concedidos
em forma de bolsa produtividade. A concessão de bolsas de estudo representam quase que a
totalidade o financiamento da agência, conforme pode ser observado a seguir:
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Gráfico 2: Evolução dos investimentos do CNPq em bolsas no país

Fonte: ENPROP, 2019

Observa-se nesse último gráfico uma fase compreendida entre 2013 e 2015 em que os
empenhos financeiros foram maiores tanto no que diz respeito ao orçamento de bolsas quanto
ao orçamento total do CNPq.
Ao observar o orçamento total da CAPES também é possível observar a partir de 2015
um decréscimo quase progressivo no que diz respeito aos valores executado pela agência.
Apesar de uma pequena ascensão em 2019 em relação ao ano anterior, o exercício de 2020
teve menos da metade de recursos disponíveis em relação a 2015, como pode ser observado a
seguir:
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Gráfico 3: Relação da execução financeira da CAPES por exercício
2015-2020

Fonte: ENPROP, 2019.

Moura e Camargo Júnior (2017) ressaltam a existência de um ciclo raro de
financiamento contínuo à pesquisa e pós-graduação ocorrido de 2007 a 2014 em quase todos
os estados brasileiros. Segundo esses autores, foi um período em que não só a CAPES, e o
CNPq, mas a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e as fundações estaduais de amparo
às pesquisas (FAPs) dispuseram de recursos generosos que foram aplicados no
restabelecimento da infraestrutura de pesquisa e na criação e consolidação de cursos de pósgraduação.
Esse período, no entanto, foi interrompido por uma crise política pela qual o Brasil
passou em 2015 que resultou no impeachment da Presidente Dilma Rousseff, e dentre outras
coisas, interrompeu este ciclo por meio do corte de financiamento de auxílios de pesquisa e
bolsas em praticamente todas as agências federais e estaduais de fomento à pesquisa
(MOURA e CAMARGO JÚNIOR, 2017).
Frente a esse cenário o governo brasileiro aprovou a Emenda Constitucional nº 95 de
2016, anteriormente conhecida como a “PEC do teto”, que passou a estabelecer um limite
para os gastos públicos, por um período de 20 anos, gerando questionamento sobre o futuro
educacional do país (FERRI, MARQUES e MELO, 2016).
Alguns autores esclarecem que a Emenda nº 95 de 2016 estabelece o teto para as
despesas primárias de cada poder, que passarão a ter suas bases fixadas no valor das despesas
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pagas no exercício de 2016. A partir do primeiro exercício financeiro, será permitida apenas a
correção deste teto pelos índices de inflação, indicados pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Amplo) do respectivo ano anterior. A emenda tem previsão de duração de vinte
exercícios financeiros, ou vinte anos, com a possibilidade de uma alteração, que poderia
ocorrer apenas após o décimo exercício de sua vigência, por meio de um projeto de Lei de
iniciativa do Presidente da República (FERRI, MARQUES e MELO, 2016). Assim, as
agências de fomento da pós-graduação que já estavam alarmadas com o cenário anterior à
Emenda 95, se mostraram ainda mais desestabilizadas depois que o documento passou a
compor a legislação do país.
Em 2018 o professor Geraldo Nunes Sobrinho, Diretor de Programas e Bolsas (DPB)
da CAPES, informou em sua apresentação no XXXIV Encontro Nacional dos Pró-Reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação, que o SNPG dispunha em outubro de 2018 de 4319 Programas de
Pós-Graduação, 6439 cursos de Pós-Graduação, 278792 alunos matriculados, sendo 91826
destes alunos bolsistas do Sistema.
De acordo com o professor Sobrinho (ENPROP, 2018), preocupada com o
crescimento da demanda e a diminuição de repasses, a CAPES contratou consultorias de
empresas especializadas em medidas de contenção de gasto para tentar reduzir o número de
bolsas concedidas. Dentre as estratégias apresentadas pelos especialistas de contenção de
gastos para o ano de 2019 foram sugeridos desde o corte total de financiamento dos
programas nota 3, à não implementação das bolsas que viessem a vagar no ano de 2019. O
diretor da DPB naquela época afirmou que só essa última sugestão resultaria na perda de 50%
das bolsas de mestrado da região Norte e 30% das bolsas da região Nordeste, sendo que toda
essa perda ocorreria em apenas um ano, motivo pelo qual a agência optou por não adotar
nenhuma das medidas sugeridas pelos especialistas.
Para Moura e Camargo Júnior (2017) entre as soluções equivocadas propostas para o
aumento da receita estão o aumento de prestações de serviços e a cobrança de mensalidades
para os alunos. Esta última sugestão torna-se ainda mais inviável se observados os dados da
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES)
que mostram que 66,2% dos estudantes das instituições federais têm renda familiar de até 1,5
salário mínimo per capita, e apenas 10,6% apresentam renda familiar igual ou maior que 10
salários mínimos.
O então Diretor de Programas e Bolsas (DPB) da CAPES afirmou em analogia no
XXXIV ENPROP que o Sistema Nacional de Pós-Graduação era um navio de carga
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extremamente cheio, sem espaço sequer para barcos salva-vidas, que fazia constantes
manobras arriscadas, correndo risco de ter sua viagem interrompida a qualquer momento.
Demonstrando o mesmo nível de preocupação o presidente da CAPES em
2018, Abilio Baeta Neves, endereçou uma nota ao ministro da Educação, Rossieli Soares da
Silva, manifestando uma preocupação com relação às restrições financeiras trazida na reunião
do Conselho Superior da agência para discutir o orçamento para o ano de 2019. Ao todo, a
instituição estimava que 200 mil bolsas pudessem ser suspensas a partir de agosto de 2019,
entre as quais, 93 mil de pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado) e outras 105
mil de programas de formação de professores da rede básica de educação.
Em setembro de 201910, a agência sob a presidência de Anderson Correia, tornou
público o contingenciamento de mais de 5,6 mil bolsas que seriam implementadas até
dezembro daquele ano. Isso ocorreu quase uma semana depois de o Ministério da Ciência e
Tecnologia anunciar que já não tinha dinheiro para honrar os pagamentos dos bolsistas do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O novo presidente
da agência afirmou que a medida representaria uma “economia” de R$ 37,8 milhões para o
ano de 2019, podendo chegar a R$ 544 milhões nos próximos quatro anos.
É interessante observar que a mudança de dirigentes da CAPES trouxe um novo
discurso, que aparenta minimizar os impactos causados pelos cortes financeiros sofridos pela
agência. As últimas manchetes publicadas em 2019 traziam previsões extremamente
positivas, tais como “Câmara aprova mais R$ 600 milhões para a CAPES em 2020”,11
“Governo reequilibra orçamento da CAPES em 2020”.12
Porém, logo após o presidente da CAPES ter anunciado que o Governo Federal havia
modificado o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2020, garantindo acréscimo de
R$ 600 milhões às receitas da agência nesse próximo ano, o que garantiria, segundo o
presidente “um ano muito bom”, foi implementado um novo formato de distribuição de bolsas
– em março de 2020 – que passou a prejudicar principalmente os programas menos
consolidados, que teoricamente, precisariam de maior apoio para conseguirem se desenvolver.

10

Disponível em https://www.dw.com/pt-br/mec-corta-mais-56-mil-bolsas-da-capes/a-50265081.

11

Publicado pela CAPES em 17 de outubro de 2019. https://www.capes.gov.br/36-noticias/9973-camaraaprova-mais-r-600-milhoes-para-a-capes-em-2020.
12

Publicado pela CAPES em 27 Novembro 2019. Disponível em: https://capes.gov.br/36-noticias/10049governo-reequilibra-orcamento-da-capes-em-2020.
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De acordo com a agência, os cursos com duas avaliações nota 3 consecutivas
(Avaliação Trienal 2013 e Avaliação Quadrienal 2017) e cursos avaliados com nota 4 na
Avaliação Trienal 2013 e que caíram para nota 3 na Avaliação Quadrienal de 2017 tiveram, a
partir de junho de 2018, parte de suas bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado
congeladas para entrada de novos bolsistas. O critério acima foi justificado pela agência como
propósito de alinhar a concessão de bolsas no país à avaliação periódica da CAPES,
preservando os cursos mais bem avaliados nos últimos 10 anos.
Observa-se, por meio da discussão realizada nessa seção, que na medida em que o
contexto econômico sofre alterações, também são alteradas as políticas de redistribuição de
financiamento. Obviamente que, quanto maior for a necessidade de escolher para onde
destinar o financiamento, que nunca é suficiente para todas as demandas públicas, maiores
serão as disputas, e consequentemente, os critérios de avaliação impostos àqueles que
competirem por esses recursos.
Assim, os programas são movidos de acordo com os interesses do sistema que os
avalia e este último norteia as agências que distribuem o financiamento. Os implementadores
da política avaliativa nesses contextos, precisam alinhar suas políticas internas, absorvendo e
reproduzindo os discursos que passam a ser cada vez mais naturalizados. Isso faz parte do
processo de interpretação e tradução que norteia a implementação de uma política pública.
Devido à complexidade e à importância desse assunto nessa pesquisa, ele será melhor
desenvolvido no capítulo a seguir.
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CAPÍTULO 3: A LITERATURA SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS: UMA INTERFACE COM A POLÍTICA EDUCACIONAL

Neste capítulo, será feita uma discussão a respeito das considerações que levaram a
literatura de políticas públicas a voltar seu olhar sobre a importância da atuação do agente
implementador. Algumas teorias desenvolvidas principalmente a partir da década de 1980
pontuaram a importância da autonomia e do poder de decisão do agente público.
3.1 A implementação das políticas públicas

A discussão sobre políticas públicas tem se tornado um assunto cada vez mais
recorrente na comunidade acadêmica, principalmente, no que diz respeito à necessidade de
sua organização e expansão (LOTTA, 2010). Além da necessidade de cumprir com eficiência
as finalidades para as quais as políticas são formuladas, a questão da organização está
diretamente relacionada à necessidade de otimização dos recursos públicos que são a fonte
direta de custeio delas.
Siman (2005) afirma que o tema políticas públicas começou a se expandir
mundialmente na década de 1970, mas demorou ainda uma década para começar a fixar suas
raízes no Brasil. Barret (2004) complementa que nessa época de expansão, as políticas
públicas eram estudadas com foco nos agentes responsáveis pela formulação delas, os policy
makers.
A importância fundamental desses atores justificava-se, na época, pela crença até
então predominante, de que uma vez formuladas e legitimadas no “topo” das estruturas
administrativas do Estado, as políticas seriam repassadas aos setores administrativos
responsáveis pela execução, e a partir deles, seriam colocadas em prática, da forma
inicialmente desenhada (BARRET, 2004).
Essa compreensão sobre a materialização das políticas públicas, que passou a ser
denominada pela literatura como top down, considerava os implementadores das políticas
meros executores, cuja atuação estava vinculada às diretrizes previamente decididas pelos
formuladores. Segundo Oliveira (2019), caberia aos agentes públicos vinculados a esse
processo, cumprir o que foi definido, operando as políticas com pouca ou nenhuma relevância
no processo decisório.
Para Printz (2016), essa perspectiva busca garantir que as ações dos “executores”
ocorram de acordo com as prescrições legais previamente determinadas pelos formuladores,
sendo um dos principais objetivos evitar arbitrariedades, injustiças discriminativas e atitudes
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corruptas por parte dos implementadores. Segundo esse mesmo autor, para os defensores da
concepção top down, a que ele se refere como classical bureaucratic model, a ética
burocrática objetiva a garantia de “justiça e imparcialidade das instituições”.
Dessa forma, segundo Printz (2016), é possível se afirmar que a definição weberiana
de burocracia insiste na uniformidade e abstração formal nos serviços fornecidos aos
cidadãos-usuários. A intervenção estatal é baseada na igualdade de todos os cidadãos perante
a lei e numa objetividade formal e racional da administração. A ideia principal é de fato a de
uma transmissão vertical e linear entre as fases da formulação de políticas e a de sua
implementação.
Do ponto de vista dos interesses da Administração Pública, o estrito cumprimento das
normas é inclusive uma previsão legal trazida pelo Princípio da Legalidade, um dos basilares
elencados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, que obriga o agente público a realizar
somente o que estiver previsto na lei. Infere-se por meio de princípios como este que o poder
de decisão cabe aos representantes políticos que ocupam o topo Administração Pública, e que
por agirem em nome do bem estar social, teoricamente, tendem a formular as políticas
prescrevendo condutas impessoais de forma que os benefícios sociais sejam distribuídos da
mesma forma para todos os usuários.
Teoricamente, isso funcionaria como um empecilho para que um agente público
utilizasse o poder nele investido para o favorecimento de pessoas de seu interesse,
contrariando mais um dos princípios que regem a Administração Pública, que é o Princípio da
Impessoalidade. Este, por sua vez, exige que a atuação do administrador público seja voltada
ao atendimento impessoal e geral, ainda que venha a interessar a pessoas determinadas, não
sendo a atuação atribuída ao agente público, mas à entidade estatal a que se vincula (PINTO,
2008).
É importante ressaltar aqui a compreensão de Lipsky (2010) de que a ação individual
dos implementadores acaba por se tornar o comportamento da agência pela qual respondem e
à qual representam. Dito de outra maneira, uma atuação que vise ao atendimento de um
interessado em particular em detrimento aos outros destinatários da política, tende a
comprometer a finalidade da atuação do próprio Estado, enquanto provedor do bem coletivo.
Nas palavras de Lima e D’Ascenzi (2018), o pressuposto trazido pela abordagem top
down é de que a implementação seria um processo técnico-administrativo, que deveria seguir
as determinações expressas na estrutura normativa formal previamente definida. Para esses
autores, do ponto de vista gerencial, a política seria implementada com sucesso se fossem
seguidas as determinações expressas pelos formuladores, havendo necessariamente controle
sobre as ações e o desempenho dos atores implementadores.
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No entanto, para que o processo de implementação ocorresse com o êxito almejado
pelos defensores da abordagem top down, Lima e D’Ascenzi (2018) afirmam que seria
fundamental que os textos norteadores fossem claros e sem ambiguidades e que os recursos
financeiros estivessem disponíveis para que os implementadores tivessem suporte apropriado
no desenvolver das demandas. Além disso, para esses autores, as atividades a serem
executadas deveriam estar de acordo com as capacidades, habilidades e atitudes da estrutura
administrativa responsável pela implementação (LIMA e D’ASCENZI, 2018).
Observa-se, por meio de diversos trabalhos desenvolvidos por Lipsky, Ball e seus
colaboradores que a estrutura oferecida aos implementadores das políticas públicas representa
quase sempre o oposto deste modelo ideal pressuposto por Lima e D’Ascenzi (2018) para o
funcionamento perfeito da implementação pela perspectiva top down. Como o próprio Lipsky
(2010) pontua, os recursos disponíveis aos implementadores são sempre inadequados, o
número de agentes é sempre irrisório quando comparado às demandas, as normas são
excessivas, incompletas e obscuras.
Outro aspecto influente sobre o trabalho dos agentes implementadores é o
distanciamento deles com relação aos formuladores das políticas. Para alguns autores, esse
posicionamento torna crítica a supervisão desses profissionais pelos seus superiores,
dificultando o controle e o gerenciamento dos trabalhadores do nível de rua (HUPE e HILL,
2007), principalmente, no que diz respeito à forma como o trabalho deles é realizado.
Talvez mais grave que a impossibilidade de monitoramento do trabalho realizado
pelos agentes implementadores seja a diferença dos contextos em que atuam os formuladores
com relação ao território de implementação das políticas públicas. Existem realidades ou
características peculiares de cada contexto de implementação que demandam certos tipos de
intervenção que não podem ser mensuradas ou planejadas dos acentos legislativos. Esta pode
ser uma das razões para o abismo que existe entre o planejamento de uma estratégia política e
resolução de fato de uma demanda pública.
Um fator chave trazido por Barret (2004) nesses estudos é a multiplicidade de atores
envolvidos na implementação, e as consequências trazidas pela falta de comunicação e
coordenação adequada entre eles. Além disso, a autora pontua as diferenças de valores e
interesses inter e intra-organizacionais entre atores e agências, as diferenças entre perspectivas
e prioridades que afetam as motivações e interpretações das políticas, e por fim, a autonomia
dos implementadoras que acaba limitando o controle que o Estado exerce sobre eles.
Oliveira (2019) tece algumas críticas a respeito da abordagem top down pela tendência
que ela tem de atribuir excessiva importância à formulação e a considerar a Administração
Pública como um sistema perfeito, capaz de assegurar a fidelidade da implementação ao que
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foi inicialmente desenhado. Um dos argumentos trazidos pelo autor é que quando se adota
essa abordagem, os múltiplos arranjos que ocorrem no processo de implementação e as
distintas dinâmicas nele construídas são desprezados ou minimizados.
Surge assim um pressuposto de que mesmo o melhor dos planejamentos tenderia a ser
incapaz de prever todas as dinâmicas dos problemas sociais, as limitações das organizações
implementadoras, das políticas ou os conflitos que vão surgindo no decorrer do processo de
implementação a partir do momento em que as políticas são colocadas em práticas (LIMA e
D’ASCENZI, 2018).
A partir daí, passa-se a pensar a imperfeição do sistema de assistencialismo público
como um entrave ao estrito cumprimento das normas. Por meio da execução rígida de uma
política pública, corre-se o risco de descumprir o Princípio da Eficiência, que impõe ao agente
público a necessidade de adoção de critérios que assegurem o melhor resultado possível,
rechaçando-se qualquer forma de atuação amadorística e ineficiente do Poder Público
(PINTO, 2008). Em outras palavras, nem sempre a atuação padronizada com base na
isonomia e no estrito cumprimento do dever legal traria como resultado a efetividade de uma
política pública.
Barret (2004) também demonstra a mudança de posicionamento da literatura no que
diz respeito ao questionamento sobre o foco na efetividade das políticas públicas. Para a
autora, tal questionamento intrigou alguns estudiosos que começaram a voltar seus olhares
para fatores chave que comumente contribuíam para o insucesso das políticas. Com base em
diversos trabalhos realizados a esse respeito (PRESSMAN e WILDAVSKY (1984), GUNN
(1978), SABATIER e MAZMANIAN (1979), DUNSIRE (1978)), a autora constatou uma
convergência anterior à afirmação de Lipsky (2010), que já previa a falta de clareza nos
objetivos das políticas como tendência para diferentes interpretações, e consequentemente,
motivação para diferentes ações por parte dos implementadores.
A partir de então os estudos sobre implementação de políticas públicas passam a
enxergar o processo de implementação admitindo que a habilidade de resolver problemas na
ponta do serviço público pertence aos sujeitos ali localizados. Além disso, o poder e a
autoridade passam a ser consideradas características dispersas (LIMA e D’ASCENZI, 2018) e
não mais centralizadas em um grupo de formuladores, que elaboram as diretrizes em
contextos muito distantes da realidade observada na arena de implementação.
Lipsky (2010) afirma que os textos legais trazidos em forma de regulamentação
representam na maioria das vezes um impedimento para a padronização das condutas dos
agentes implementadores. Isso ocorre por diversos fatores, dentre eles, pela quantidade de
regulamentação expedida diariamente pelas instâncias superiores, que impede aos
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implementadores se manterem atualizados como deveriam, ou simplesmente conhecer
profundamente todas elas. Em uma das várias vezes em que se refere aos textos legais, Lipsky
(2010) afirma que
They might be so voluminous and contradictory that they can only be enforced or
invoked selectively. In most public welfare departments, regulations are
encyclopedic, yet at the same time, they are constantly being changed. (LIPSKY,
1980, p. 14).

Outra justificativa para instruções idênticas darem origem a diferentes resultados é o
fato de as políticas não apenas ‘começarem’ em pontos diferentes, mas apresentam diferentes
trajetórias e expectativas de vida (BALL, MAGUIRE e BRAUN, 2016), chegando quase
sempre a contextos heterogêneos que demandam discricionariedade ou autonomia por parte
dos implementadores.
Segundo Oliveira (2019), a contribuição de Lipsky é relevante para o campo das
políticas públicas, pois a partir de suas pesquisas, o papel desempenhado pelos agentes
públicos adquire centralidade. A partir dos achados de Lipsky, prossegue Oliveira (2019), as
pesquisas relacionadas a esse tema passaram a se interessar pelo nível micro, pela forma como
as decisões são tomadas e como afetam o desenho das políticas.
A partir dessas concepções, Oliveira (2019) afirma existir uma complexa rede de
representações e de decisões, responsáveis por moldar e constituir a cultura da implementação
no nível das instituições educacionais. Este autor chama a atenção para as múltiplas variáveis
também presentes no contexto educacional que não se resolvem com soluções acabadas e
receitas ou métodos lineares de causa e consequência, como previsto pela abordagem top
down. Para ele, a resolução dos problemas no momento da implementação dispõe de grande
dosagem de improvisação e de habilidades pessoais de cada implementador, provenientes das
experiências adquiridas por meio de anos de profissão, da forma como eles compreendem o
mundo, de suas formações, preferências políticas e ideológicas, crenças e de atitudes.
Essas, no entanto, passaram a ser características desejáveis no implementar não apenas
das políticas educacionais, mas de qualquer política pública. Independente da área de
investigação, é necessário, por exemplo, que os implementadores consigam fazer com que
textos ambíguos e produzidos longe da realidade do contexto da implementação cumpram sua
finalidade e atendam às mais diferentes demandas, de uma forma eficiente, que justifique o
empenho de recursos públicos para isso.
A autonomia por parte do agente público é um fator positivo, por exemplo, no sentido
de possibilitá-lo adaptar o serviço prestado às oscilações de prioridades dos governos, que
frequentemente reduzem o financiamento público pelo simples fato de reconhecerem como
menos importante uma determinada política pública. Isso ocorre porque a quantidade de
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repasses financeiros, na maioria das vezes, é condicionada à forma como os governos
compreendem os problemas sociais.
Tomando como base a política pública educacional, o fato de o governo contingenciar
os repasses não significa que as escolas serão fechadas, ou que novos alunos não serão
recebidos. Pela mesma linha de raciocínio, o contingenciamento na área da saúde não implica
na redução da demanda dos tratamentos ou atendimentos de saúde. Pelo contrário, os serviços
continuam a serem prestados, porém com condições diferentes, cada vez mais precárias, que
demandam cada vez mais autonomia, necessidade de escolha, de prioridade, características
essas que só podem ser conferidas por meio de discricionariedade por parte dos agentes que
lidam com essas demandas.
Assim, ao invés de voltar os olhares ao antigo questionamento de “Deve haver ou não
interferência do agente implementador na interpretação, e consequentemente, na
transformação do resultado das políticas públicas?”, deve-se repensar “O quanto a
interpretação e a discricionariedade de ação por parte do agente público interferem de fato do
desfecho de uma política pública”.
Discutida a necessidade de existência da discricionariedade no implementar de uma
política pública, passa-se a seguir às definições trazidas para esse conceito e mais adiante às
implicações da existência da discricionariedade no contexto de implementação.
3.2 A discricionariedade na implementação das políticas públicas

Antes de discorrer sobre os efeitos que a discricionariedade promove nos resultados de
uma política pública cabe definir o conceito deste termo em questão. Hupe (2013) traz o
conceito de discricionariedade nos campos de estudo jurídico, econômico, sociológico e
político.
Quando pensada pelo ponto de vista jurídico, a ideia de discricionariedade é baseada
na dimensão legal e de autoridade delegada. Dentro dessa perspectiva, o uso de regras leva
necessariamente à existência de discricionariedade, ao passo que a ideia de discricionariedade
pressupõe a existência de regras (HUPE, 2013). Assim, pontuam Lotta e Santiago (2017), o
comportamento do burocrata tem uma dimensão interpretativa, tendo em vista que é ele quem
deve construir seu entendimento das regras e fazer escolhas sobre sua relevância.
Na visão jurídica, a discricionariedade envolve autoridade delegada. A base para a discricionariedade está situada em regras legais. Essas regras podem ter sido formuladas em leis
no sentido literal, mas, de fato, isso se aplica a todas as regras formais estabelecidas nas
políticas públicas. De maneira legítima, as margens são circunscritas dentro das quais é
concedido certo grau de liberdade para a aplicação da regra (LOTTA e SANTIAGO, 2017).
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Ferreira e Medeiros (2016) também discutem a definição de discricionariedade no
contexto jurídico. Para estes autores, os profissionais do direito referem-se a esse termo como
a margem de liberdade que tem o servidor público para tomar uma decisão de escolha dentre,
pelo menos, duas situações cabíveis perante cada caso concreto. Dessa forma, o
implementador poderá optar pela solução mais adequada que satisfaça a finalidade legal
quando da interpretação da lei não puder ser extraída uma solução objetiva (MELLO, 2010
citado por Ferreira e Medeiros (2016)). Isso significa dizer que a interpretação da lei é uma
prerrogativa dada como certa ao operador da política, o que sustenta a afirmação de Lipsky
(2010) de que os atores do nível da rua detém grande poder sobre o que deve ou não ser
realizado.
O segundo campo trazido pelas autoras analisa o conceito de discricionariedade sobre
o ponto de vista econômico. Neste caso, Lotta e Santiago (2017) observam que a discussão
sobre discricionariedade está relacionada ao modelo de agente-principal. Nesse contexto,
considera-se que o agente atua em nome do principal em bases assimétricas, na medida em
que o comportamento dos agentes não pode ser totalmente controlado. Para os autores, é
nesse espaço de “não controle” que se coloca a discricionariedade. Dentro desta visão
econômica apresentada por Hupe (2013), a discricionariedade é vista como uma representação
de interesses. O agente faz uma escolha racional sobre como seus interesses podem ser
realizados.
Já no terceiro campo, de origem sociológica, a discricionariedade observada por Hupe
(2013) considera que os indivíduos são relativamente autônomos. Assim, a liberdade desses
sujeitos é usada para realizar julgamento das situações com que os burocratas se deparam em
suas rotinas. Dessa forma, os agentes discricionários realizam seu papel reforçando a própria
liberdade (LOTTA e SANTIAGO, 2017).
Por fim, os autores trazem o quarto e último campo que é o político. Nesse espaço, as
decisões discricionárias são tomadas em nome de um bem comum. A discricionariedade seria,
portanto, um instrumento de alcance dos ideais da sociedade (LOTTA e SANTIAGO, 2017).
Lotta (2015) sintetiza o olhar predominante sobre o ato discricionário como aquele que
prevê algum grau de arbitrariedade do burocrata ainda dentro dos limites legais de sua
atuação. Ou, como sintetiza Hupe (2013), “discricionariedade é liberdade dentro de
constrangimentos” (LOTTA e SANTIAGO, 2017).
Os estudos sobre a discricionariedade, em geral, têm buscado responder a uma série de
questionamentos a respeito do espaço disponível para a ação, da forma como os burocratas
exercem a discricionariedade, dos fatores que influenciam este exercício, além das
consequências do exercício dessa prerrogativa (LOTTA e SANTIAGO, 2017).
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Lotta e Santiago (2017) ressaltam que embora as regras sejam o ponto de partida para
existência da discricionariedade, elas por si só não são suficientes para tornar compreensível o
espaço existente para a ação, na medida em que há espaços interpretativos que antecedem a
atuação dos burocratas de nível de rua. As autoras seguem esse raciocínio afirmando que o
espaço para o exercício de discricionariedade surge a partir do momento em que passam a
existir conflitos entre os burocratas de nível de rua e seus gestores, ou seja, quando os agentes
implementadores se opõem a um desejo de controle top down.
Pires (2009), citado por Ferreira e Medeiros (2018), traz exemplos claros desse atrito
entre implementadores e formuladores. Para aquele autor, esse atrito ocorre quando os
trabalhadores se recusam a desenvolver suas atividades de determinada forma ou quando
executam apenas o mínimo dessas atividades ou, ainda, quando se frustram pela forma como
são gerenciados.
Lipsky (2010) afirma que os problemas do serviço público desapareceriam se a
discricionariedade fosse eliminada. Porém, esse mesmo autor, que desenvolveu a Teoria da
Discricionariedade, afirma que as próprias características intrínsecas ao trabalho dos agentes
implementadores não permitem uma redução drástica dessa prerrogativa. Para este autor, os
cidadãos destinatários do serviço público não buscam condutas padronizadas ou engessadas
quando recorrem ao Estado. Pelo contrário, o que esses sujeitos procuram na ponta do serviço
público, é flexibilidade por parte dos profissionais na interpretação das leis, preferencialmente
de uma maneira que favoreça suas especificidades.
Ball (2010) traz contribuições convergentes à teoria lipskyana, porém, ao invés de
utilizar o termo “discricionariedade”, ele desenvolve sua própria teoria, a Teoria da Atuação.
Em parceria com alguns colegas (MAGUIRE, M.; BRAUN, 2012), o autor demonstra a
importância da atuação dos agentes responsáveis pela materialização da política educacional
nos contextos escolares. Para Ball, Maguire e Braun (2016), que realizam uma pesquisa sobre
as políticas educacionais, estas são mais que implementadas, são colocadas em prática de
diferentes maneiras, tendo em vista que cada contexto demanda diferentes formas de agir. Por
meio desta visão, os agentes implementadores, nesse caso gestores, professores e demais
funcionários do ambiente escolar, deixam de ser meros implementadores e passam a assumir
papéis muito mais importantes, como atuar, reinterpretar e reconfigurar as políticas
educacionais (BALL, MAGUIRE e BRAUN, 2016).
Quando se observa a afirmação acima de Ball, Maguire e Braun (2016) de que os
implementadores “deixariam de ser meros implementadores” a partir do momento em que
eles colocam as políticas em prática, passa-se a impressão de que o agente implementador de
Lipsky (2010) tem um perfil menos crítico e importa menos no processo de implementação do
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que os atores da teoria de atuação de Ball e seus colegas. Dito nas palavras de Oliveira (2019),
quando Ball et al (2012), Lessard e Carpentier (2016) afirmam que as políticas não são
simplesmente implementadas dentro do contexto da prática, a sensação que se tem é de que o
processo de implementação é simples e por tanto menos elaborado que aquele previsto pela
teoria da atuação.
Porém, de acordo com Oliveira (2019), ao contrário de ser simplesmente
implementada da forma como está anunciada nos documentos, normas e regulamentos, a
política precisa ser interpretada, traduzida e negociada pelos professores, sendo que as
histórias, formações profissionais, condições individuais e noções de trajetória influenciadores
fundamentais nesse processo.
Pelo contrário, Lipsky (2010) também explica a influência dos agentes
implementadores na execução do serviço público como fundamental para o desfecho de cada
política, exatamente pelo fato de esses sujeitos não apenas executam as instruções trazidas
pelos textos legais, mas interagem diretamente com os cidadãos, interpretando e adaptando a
política às necessidades percebidas no momento da implementação e que, muitas vezes, não
foram previstas pelas normas.
Segundo Oliveira (2019) as concepções anunciadas nas pesquisas de Ball não
divergem da formulação de Lipsky (2010) e seus seguidores. Em outra ocasião, Oliveira
(2014) afirma que os profissionais que atuam nos espaços de implementação, em ambos os
casos, são atores políticos e a implementação não se reduz unicamente a uma sucessão de
ações operacionais, mas também, a um conjunto de ações políticas, que têm estreita conexão
com valores, crenças e atitudes, elementos que moldam o comportamento e as decisões que
são ali tomadas por esses sujeitos.
Assim, de acordo com Oliveira (2019), a forma como a política está anunciada
institucionalmente nos documentos, nas normas, nos regulamentos e nos marcos regulatórios,
demonstra que ela não pode ser simplesmente implementada, mas complexamente
interpretada, traduzida e negociada por professores, com suas histórias, formações
profissionais, condições individuais, e etc. O autor reforça que esse é o ponto preciso em que
Ball e Lipsky dialogam e pode ser utilizado como referencial teórico convergente.
Assim, o espaço existente para o exercício da discricionariedade ou para a liberdade de
atuação se dá tanto por meio da forma como as regras foram desenhadas quanto pela própria
atuação dos agentes. Lotta e Santiago (2017) convergem na ideia de que a análise da
existência de discricionariedade depende da observação das regras existentes, podendo se
afirmar que a discricionariedade é possibilitada justamente pela existência de normas e regras
e a forma como estão construídas. As autoras exemplificam reforçando que regras muito
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genéricas permitem interpretações variadas ou ambíguas provocando interpretações diferentes
por seu próprio conteúdo, ou até mesmo sobrepostas ou conflituosas entre si exigindo tomada
de decisão do ator sobre qual adotar.
A questão da falta de clareza dos textos legais pontuada por alguns autores (LIPSKY,
2010; LOTTA e SANTIAGO, 2018) é uma das justificativas para o surgimento de diferentes
interpretações por parte dos agentes implementadores e diferentes traduções realizadas a
respeito de uma mesma norma. Ball, Maguire e Braun (2016) utilizam os conceitos
interpretação e tradução como fundamentais à categorização das políticas que atuam nas
escolas. A respeito deste primeiro conceito, a interpretação, é afirmado por esses autores que
se trata de uma decodificação da política. É o processo de explicação, esclarecimento, é o ato
de “vender” a política para a equipe.
No que diz respeito à tradução, Ball, Maguire e Braun (2016) compreendem como um
processo interativo em que os textos institucionais são colocados em ação, para literalmente
“atuarem” sobre as políticas. Essa fase compreende as práticas de implementação utilizadas
pelos agentes de base para a concretização das políticas públicas.
Hostins (2017) pontua no trabalho de Ball et al. (2012) a definição de interpretação
como uma leitura inicial, com o objetivo de promover a aproximação do sentido da política. A
tradução, por sua vez, estaria relacionada à compreensão do texto dentro dos limites da ação.
Haveria para estes autores um processo de re-representação, reordenação que se processariam
por meio de várias práticas materiais e discursivas (HOSTINS, 2017; BALL et al 2012).
De acordo com Oliveira (2019) ao formularem o conceito de interpretação e de
tradução, Ball e seus colaboradores partem da premissa de que política pública não é
anunciada da mesma forma e, por isso, sua encenação é importante para compreender os
sentidos que lhe serão atribuídos. Para o autor, a partir do momento em que as ações são
encenadas de maneiras diferentes em distintos espaços, surge uma sucessão de efeitos, que
podem ser comunicados no nível local, representado nesse caso pelas escolas. Da mesma
forma, os sujeitos que se encontrem nesses espaços também encenam e agregam seus sentidos
às políticas, transferindo o discurso para suas práticas.
A discricionariedade opera, assim, num processo de classificação identitária dos
usuários atendidos, o que significa compreender quem eles são, colocá-los em grupos de
pertencimento e merecimento (ou não) das políticas. O trabalho dos burocratas e uso de sua
discricionariedade serve, nesse sentido, para formar e forçar identidades, que permitam a eles
proverem serviços e implementarem as políticas (LOTTA e SANTIAGO, 2017).
Jilke e Tummers (2018) tecem contribuições a esse respeito ao discutirem, dentre
outras coisas, o impacto causado pela escolha que os burocratas de linha de frete precisam
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fazer sobre determinados clientes em detrimento a outros que também recorrem ao suporte
estatal, pela própria impossibilidade de atender a todas as demandas com que lidam no
decorrer de suas carreiras.
Assim, os implementadores tendem a classificar os usuários por meio de
representações estereotipadas com significativa influência sobre a concessão de um
determinado benefício. Assim, um mesmo “cliente” pode ser reconhecido como um bêbado
aguardando na fila de um hospital, o aluno problemático daquele professor ou o jovem
delinquente para as forças policiais. Esses mesmos sujeitos podem ser vistos por outros
implementadores sob lentes completamente diferentes. O caso do aluno problemático, por
exemplo, pode ser atenuadamente compreendido como um comportamento atípico causado
por um por problemas relacionados ao contexto familiar, necessitando, dessa forma, de uma
atenção diferenciada por parte do professor (JILKE e TUMMERS, 2018).
Em relação a essa percepção estereotipada do cliente, segundo Jilke e Tummers
(2018), os agentes implementadores tendem a priorizar aqueles clientes que julgam
merecedores, tendo em vista que não possuem tempo e recursos para lidar com as demandas
de todos os clientes. Assim, de acordo com esse autor, os clientes recebem tratamento pelos
burocratas do nível da rua de acordo com a etiqueta pejorativa em que cada um traz consigo.
Esse autores se dedicaram a estudar os fatores que, ainda que de forma não
intencional, influenciam na percepção de merecimento dos implementadores. Dentre os
principais levantamentos trazidos como base teórica desses autores pode-se observar três
grupos principais de clientes que tendem a despertar a percepção de merecedor por parte dos
implementadores: os mais esforçados, os mais necessitados e os mais promissores.
O primeiro grupo trazido pelos autores diz respeito aos clientes reconhecidos como
“mais esforçados”. Esse grupo é descrito pelos autores como “clientes percebidos como
dignos de investimento, de tempo e recursos por se demonstrarem altamente esforçados”. A
esse respeito os autores trazem como exemplo aquele aluno que está sempre se esforçando em
busca de melhores resultados. Como uma das justificativas observadas pelos autores, os
professores preferem a ajudar os alunos que têm real interesse em aprender do que
desperdiçar tempo com alunos que não estão interessados em aprender.
O segundo grupo trazido por Jilke e Tummers (2018) diz respeito aos clientes mais
necessitados. A hipótese levantada pelos autores afirma que os burocratas de linha de frente
tendem a ser mais solidários com clientes que necessidades especiais em relação a outros
clientes, tais como estar desempregado, ser deficiente físico, idoso ou criança em situação de
abuso. Outro exemplo trazido pelos autores é o caso de uma mãe solteira trabalhadora,
portadora de alguma deficiência que esteja solicitando ao governo assistência financeira. Esta
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tende a ser vista como mais merecedora se comparada outra mãe, sem deficiência e com um
contexto familiar bem estruturado, por exemplo.
Dentro deste grupo de clientes com necessidades prioritárias, segundo trabalhos
consultados por Jilke e Tummers (2018), são priorizadas características como gênero ou etnia.
Em geral, para esses autores, mulheres tendem a receber um olhar prioritário em diversas
situações, inclusive diferente daquela citada anteriormente. Segundo os autores, uma mulher
em um curso de engenharia, representa para alguns burocratas uma dificuldade maior de
aprendizado, tendo em vista a concepção de que se trata de uma matéria “dura” (hard
science), em que teoricamente homens têm mais vantagem.
Por fim, dentro deste grupo de clientes percebidos pelos burocratas como mais
necessitados, Jilke e Tummers (2018) demonstram que as decisões de priorização do
professor são influenciadas por características raciais. Para esses autores, os burocratas
percebem os clientes das minorias raciais (afro-americanos e hispânicos) como
prioritariamente necessitados, quando comparados, por exemplo, a clientes brancos
(causasianos). Como resultados da pesquisa realizada, os autores puderam observar que
alunos afro-americanos e hispânicos obtiveram cerca de 12% e 9%, respectivamente, a mais
chances de serem priorizados pelos professores, quando comparado a um estudante
caucasiano.
O terceiro e último grupo trazido por Jilke e Tummers (2018) diz respeito aos clientes
reconhecidos como mais promissores. Vários exemplos são trazidos para este caso. Um deles
seria o caso de um desastre, em que um médico, por não ter condições de atender a todas as
vítimas, decide realizar uma triagem socorrendo aqueles que tenham mais chance de
sobrevivência.
Koning and Heinrich (2013), de acordo com Jilke e Tummers (2018), demonstram
casos semelhantes em que burocratas do nível da rua concentram seus esforços em clientes de
alto desempenho, desde professores que ajudam os melhores alunos até agentes de
desemprego que se deslocam com facilidade empregar determinadas pessoas para certo tipo
de emprego. Esses autores concluem que esses clientes podem não ser "merecedores" em
termos de suas necessidades, mas o são em termos de serem dignos de investimento em uma
situação de tempo escasso e recursos limitados, uma vez que possuem maior probabilidade de
sucesso. Os autores demonstram dessa forma que a influência exercida sobre essa
subjetividade de escolha a que os cidadãos estão sujeitos, frente aos agentes implementadores,
não é apenas um problema de preocupação teórica, mas também de grande importância
prática para a equidade social do sistema educacional de uma nação (JILKE e TUMMERS
2018).
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Ao final, tudo depende da forma como os implementadores compreendem as
demandas, e a partir das formas como eles as compreendem, são utilizadas as margens de
discricionariedade disponíveis para a atuação. Tendo em vista a importância da compreensão
ou percepção desses sujeitos sobre a forma como a política é conduzida, o capítulo a seguir
traz uma análise das percepções detectadas nas entrevistas realizadas com os implementadores
da política avaliativa de pós-graduação na UFOP.
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CAPÍTULO 4: PERCEPÇÕES SOBRE A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL E SOBRE
O SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO

O objetivo desse capítulo é analisar os dados obtidos a partir das percepções dos
implementadores a respeito do formato avaliativo que vem sendo adotado para a pósgraduação brasileira. Estes atores são representados nesse capítulo por doze docentes atuantes
nos programas de pós-graduação analisados, sendo cinco deles os ocupantes do cargo de
coordenador do programa (C1, C2, C3, C4 e C5), conforme anunciado no capítulo de
metodologia, e os demais, os docentes que atuam há mais tempo (DAT) e os docentes
recentemente inseridos (DRI) nos programas (um total de sete sujeitos, considerando que três
docentes não aceitaram o convite ou não puderam participar da pesquisa). Reforça-se aqui a
definição de agente implementador como sujeito responsável pela interpretação, tradução e
adaptação das políticas aos contextos de implementação (LIPSKY, 2010; BALL, 2010;
LOTTA, 2010; OLIVEIRA, 2019).
Na primeira seção, busca-se demonstrar, por meio das percepções dos entrevistados,
de onde vem o processo de indução sobre os programas e, consequentemente, sobre os
implementadores. Na seção seguinte eles são convidados a expor seus pensamentos a respeito
dos significados e da importância que atribuem à pós-graduação e dos critérios utilizados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para a avaliação
dos programas. Em seguida busca-se explorar nas percepções dos sujeitos as associações
feitas por eles a respeito da influência do contexto econômico e político nesse sistema de
regulação, bem como os reflexos de todos esses fatores nas suas condições do trabalho. Por
fim, objetiva-se compreender como os implementadores percebem o papel institucional nesse
contexto.

4.1 A CAPES e o processo de indução na avaliação da pós-graduação

Essa pesquisa foi iniciada com a hipótese de que tanto a CAPES quanto a UFOP
induziam o comportamento dos programas moldando-os às exigências produtivistas
mencionadas por vários autores (SGUISSARDI, 2010 PATRUS, DANTAS e SHINGAKI,
2011; CHAUI-BERLINK, 2004). Imaginava-se um efeito indutor em cadeia onde a indução,
que originava da CAPES, incidia diretamente sobre a UFOP, pelo intermédio da Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPPI), e desta aos programas de pós-graduação.
Haveria ainda uma micro cadeia dentro de cada programa, sendo o início da indução feita
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pelos coordenadores sobre os demais professores dos programas e desses últimos aos alunos
pesquisadores.
Porém, de acordo com os relatos trazidos pelos coordenadores e demais docentes
entrevistados, a indução é feita diretamente pela CAPES aos programas, incidido
primeiramente na figura do coordenador, por ser o representante legal do programa perante a
agência, e dele aos demais docentes e alunos.
Na medida em que as entrevistas foram sendo realizadas confirmou-se o papel da
CAPES como soberana em termos de indução e regulação dos programas, pelo fato de deter o
poder de expedir as normas, premiar os programas, por meio de ascensões, ou puni-los,
rebaixando os conceitos, no caso de agirem em desacordo com os objetivos previstos pelo
sistema avaliativo, ou de obterem resultados inferiores à média obtida pelos demais
programas a uma determinada área de conhecimento. A partir do rebaixamento, os programas
podem vir a sofrer refração de financiamento, perder a prerrogativa de conferir diplomas de
mestres e doutores, além de sofrer impactos no seu reconhecimento e visibilidade frente à
comunidade científica (CAPES, 2017).
Observou-se que as ações desenvolvidas nos programas são motivadas pelos
documentos norteadores expedidos pelas áreas de avaliação, como os documentos de área, os
documentos de Avaliação de Proposta de Cursos Novos (APCN), as portarias normativas, as
fichas de avaliação que trazem o feedback dos avaliadores a respeito do que o programa deve
fazer para melhorar seu conceito, dentre várias outras. Por meio da Portaria CAPES Nº 81 de
2016, por exemplo, definem-se as categorias de docentes que compõem os Programas de PósGraduação stricto sensu, com as atribuições competentes a cada uma delas. Esses documentos
são decisivos no que diz respeito à orientação do que o programa precisa fazer para ser ou
permanecer credenciado ou ter suas atividades finalizadas por não representarem os interesses
do sistema avaliativo.
É importante reforçar que, mais do que repassar as normas estipuladas pelo sistema de
avaliação, ainda que em conformidade com ele, os programas também legislam por meio de
seus Regimentos e demais normas internas. Assim, com base nos interesses de cada área eles
elaboram suas próprias normas de entradas e saídas dos docentes e discentes dos programas,
premiam desempenhos, seja por meio de credenciamento, no caso de docentes, ou pela
concessão de bolsas de estudo, do caso de discentes, aplicando sanções em ambas as
categorias, seja por meio de descredenciamento no primeiro caso, da retirada de bolsas ou até
mesmo desligamento de discentes, em caso estes descumpram as normas do programa.
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Apesar de os implementadores agirem na maioria das vezes por prescrições
normativas, observou-se que os entrevistados agregam valor ao que é bem visto pela CAPES,
como pode ser observado no discurso do coordenador representante das Ciências Exatas e da
Terra (CET) que afirma que a relação de docentes e discentes produzindo juntos é “outra
coisa muito bem avaliada no comitê de Geociências (C2)”.
O reconhecimento do poder exercido pela CAPES sobre os programas pode ser
inferido da transcrição abaixo pelo coordenador da área Engenharias I, cujo programa teve o
conceito rebaixado pela agência na última avaliação quadrienal 2013-2016. O parecer que
justificou a decisão do comitê de avaliação da área de manter o conceito do programa
rebaixado foi considerado pelo coordenador como um “puxão de orelha” dado pela CAPES.
Segundo ele,
Os argumentos que foram apresentados eram argumentos fortes (...). Eu acho que foi
um puxão de orelha. “Olha, vocês produzem, vocês geram dissertações... vocês
geram teses... vocês precisam publicar.” Então nós estamos fazendo isso agora (C3).

Como pode ser observado no último trecho transcrito, a agência fez uma advertência
ao programa, junto à punição realizada pelo rebaixamento do conceito 4 para o conceito 3 e
em seguida, recomendou que o programa melhorasse a publicação, o que segundo o
entrevistado, já estava sendo atendido.
A afirmação realizada no início dessa seção de que a indução é feita diretamente da
CAPES sobre o coordenador foi motivada com base em várias observações. Uma delas diz
respeito ao acompanhamento realizado pelo coordenador sobre os relatórios de avaliação,
uma vez que o coordenador, como já afirmado anteriormente, representa o programa perante a
agência. É função dele, por exemplo, preencher o relatório de acompanhamento do programa,
o Relatório Sucupira, buscando sempre atender às recomendações feitas pela agência,
corrigindo as falhas e aperfeiçoando os eixos apontados como feedback pelas comissões
avaliadoras. Essa proximidade faz com que ele tenha o melhor posicionamento para conhecer
os critérios estabelecidos e interesses do sistema avaliativo e para mobilizar os demais
docentes a produzirem de maneira que satisfaça cada vez mais o sistema de avaliação.
Outra forma de indução direta aos coordenadores acontece por meio das instruções
repassadas presencialmente pelas comissões de área aos coordenadores, quando convocados
para discutirem e se atualizarem sobre os objetivos do sistema de avaliação. À medida que as
entrevistas iam sendo realizadas, a CAPES enviou convites a todos os coordenadores para
comparecerem em Brasília-DF, de 19 a 21 de agosto de 2019, em uma reunião instrutiva que
foi denominada pela agência como de Seminário de Meio Termo. Nela seriam discutidas as
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modificações que aconteceriam no formato de avaliação a partir de 2019, sendo as principais
delas a reestruturação da ficha de avaliação e a reclassificação do qualis da CAPES. Antes
mesmo de a reunião acontecer, um dos coordenadores já demonstrava ciência sobre o teor das
mudanças a serem realizadas e oficialmente comunicadas pela agência no evento:
Todos os coordenadores de pós-graduação terão reunião agora em Brasília, do dia
19 a 21 de agosto, porque tá existindo uma mudança enorme, na forma de avaliação
da CAPES. Vou dar um exemplo aqui bem rápido, o Qualis CAPES, o qualis de
periódicos no momento é: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Então já estão
discutindo, que será discutido nessa reunião maior, que agora vai ser A1, A2, A3,
A4, B1, B2, B3 naquela sequência, e quem vai definir se vai ser A1, A2, vai ser a
área (C5).

O trecho acima demonstra entrosamento do coordenador com as ações da CAPES e
clareza no que diz respeito à compreensão das (novas) diretrizes a serem seguidas. Observa-se
familiaridade quando ele se refere à área de avaliação das Ciências Sociais Aplicadas,
mencionando-a apenas pelo primeiro termo.
Por fim, observou-se como outra forma de indução aquela desencadeada pelo o
próprio desejo de ascensão dos coordenadores dos programas, que faz com que eles se
espelhem em estratégias de programas mais bem sucedidos, com a finalidade de também
obter ascensão.
4.2 As percepções dos implementadores sobre a pós-graduação e a política de avaliação
Antes de iniciar a conversa sobre a política avaliativa da pós-graduação, são
compartilhadas as percepções dos implementadores sobre o significado e a função social
desempenhada por esse nível de ensino. A importância de se analisar as percepções desses
sujeitos parte de uma concepção de implementação de políticas públicas (bottom up) que
compreende a forma de agir dos implementadores como influência de suas percepções,
experiências e significados atribuídos. Esses, e vários outros fatores, influenciam a leitura
ativa que os atores realizam dos textos da política, que se transforma em objeto de
recontextualização, interpretação e tradução (LOTTA, 2010; BALL, 2012; HOSTINS, 2017;
OLIVEIRA 2019).
Assim, a pós-graduação é percebida com uma importância ímpar para o
desenvolvimento social e econômico do país. Para os sujeitos entrevistados, ela é ao mesmo
tempo responsável pela validação da pesquisa científica, pelo aprimoramento da formação
docente e pela complementação entre ser professor e pesquisador, sendo essa última relação
indissociável do ponto de vista desses implementadores.
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Os docentes entrevistados reforçam que a pós-graduação confere visibilidade à
universidade, sendo por tanto, fundamental para a expansão e o reconhecimento institucional:
(...) é por meio da pesquisa que a gente se torna importante, visível, se expande (...)
a gente precisa melhorar porque as grandes universidades do país, as melhores, são
as que têm uma pós-graduação forte (C4).
(...) e quando eu penso na minha área de pesquisa, a pós é extremamente importante,
porque ela vai dar visibilidade ao que existe, ao como as coisas funcionam, como
está sendo conduzido aquilo que é às vezes uma determinação legal, avaliar um
programa como uma pesquisa de mestrado, avaliar o desempenho dentro de uma
legislação específica, então, a pós dá visibilidade a isso, ela consegue ajudar a
consolidar um campo de pesquisa” (C1).

Além de visibilidade, reconhecimento e consolidação aos campos de pesquisa, outros
trechos de entrevistas realizadas trouxeram menções à importância que a pós-graduação
confere ao desenvolvimento e ao crescimento econômico nacional. Um dos coordenadores
entrevistados ressaltou o fato de as tecnologias desenvolvidas por meio das pesquisas serem
variáveis importantíssimas para explicar o porquê de um país ser denominado pobre e o outro
rico. Do ponto de vista deste implementador, a pós-graduação, mais do que formar um
cidadão qualificado, permite que ele contribua de forma mais efetiva e eficiente para a nação.
Então do meu ponto de vista, pós-graduação não é só formar um cidadão mais
qualificado, mas permitir que aquele cidadão contribua de forma mais efetiva e
eficiente pra aquela nação e permitir que existam pesquisas de todos os tipos...(C5)

O docente atuante há mais tempo no programa representante das Ciências Humanas,
Letras e Artes se refere à pós-graduação como o local dentro da universidade onde ainda é
possível a realização de pesquisa. Em seguida, ele se refere à atividade de formação de outros
pesquisadores como gratificante, o que pode ser considerado um estímulo para que ele
mantenha sua atividade na pós-graduação:
A pós-graduação é o lugar na universidade que é possível ainda fazer pesquisa (...)
permite formar o pesquisador. Os novos pesquisadores. (...) formar o doutor é muito
gratificante! É formar pessoal de ponta para tecnologia, para ciência, para a
universidade, para o Brasil (DAT1).

O sentimento de satisfação em poder despertar interesse e motivação pelo mundo da
pesquisa em outras pessoas foi trazido novamente, porém dessa vez, por um dos docentes
atuantes há menos tempo no programa representante das Ciências da Vida. De acordo com
este implementador,
(...) isso fica muito claro pra gente quando o pessoal do CA [referência ao Centro
Acadêmico] desenvolve a semana de estudos e geralmente chama a gente que tá na
pós pra dar alguma palestra, pra mostrar algum projeto, e aí eles voltam com aqueles
olhinhos mais brilhantes, com mais interesse (DRI4)

Além disso, os entrevistados afirmam que a experiência trazida por meio da atuação na
pós-graduação confere a segurança no desenvolvimento de seus trabalhos, tornando-os
profissionais mais capacitados. O docente atuante há mais tempo do programa representante
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das Ciências Exatas e da Terra, afirma de maneira convicta, que a contribuição trazida pela
pós-graduação exerceu forte influência na sua formação docente. Assim, em resposta à
pergunta “Você acha que o fato de estar na pós modificou de alguma forma seu trabalho como
docente ou pesquisador?”, ele afirma:
Absurdamente! Porque isso me deu vivência, me deu conhecimento, me deu
experiência. Foi fundamental. Não é possível ser professor na plenitude se você não
faz pesquisa (DAT2).

Novamente, o discurso de um docente atuante à mais tempo converge com o de um
docente recentemente inserido, nesse caso, no sentido de que pertencer à pós-graduação pode
modificar o conteúdo ministrado em sala de aula, fazendo o docente refletir sobre a forma de
conduzir suas pesquisas:
Sempre modificou, eu nunca entrei na sala de aula sem pensar naquilo que eu tenho
investigado. Mesmo quando eu não tô lecionando o tema exato que eu tô
investigando a forma como eu conduzo as minhas investigações, as minhas
pesquisas, ela influencia diretamente na forma e no conteúdo que eu ensino...
positivamente (DRI2).

A percepção de aperfeiçoamento da atividade docente também é trazida na entrevista
do DRI4. Desta vez, o entrevistado relaciona o tipo de leitura que se realiza na pós-graduação,
mais aprofundado e direcionado à reflexão, como um fator que exerce influência sobre a
bagagem que os professores adquirem e acabam repassando em nas aulas que ministram:
(...) na pós-graduação com certeza a gente cresce muito, porque o tipo de leitura, de
estudo da pós é diferente da graduação, e de certa forma isso vai influenciar também
na qualidade do que a gente tá levando pros alunos de graduação (DRI4).

Por outro lado, de acordo com a fala desse mesmo entrevistado, a pós-graduação não
recebe o devido reconhecimento social que deveria. Há uma falta de entrosamento entre a
importância da pesquisa feita na pós-graduação e o benefício que a sociedade acaba retirando
dela. Assim, a pesquisa em si tem sido
(...) muito desvalorizada pela nossa própria sociedade, que não reconhece o papel da
ciência e da pós-graduação, até por não saber muito bem o que a gente faz... A
sociedade não reconhece essa importância da pós-graduação no desenvolvimento do
país (DRI4).

O entrevistado deixa transparecer a percepção de que a subvalorização parte muitas
vezes de dentro da instituição:
Então eu vejo que existe uma subvalorização da pós-graduação e da pesquisa em
determinados setores da UFOP, se a gente comparar com outras universidades. E eu
venho de uma realidade totalmente diferente, eu venho da UFV que é o contrário,
que supervaloriza a pós-graduação e dá menos valor para a extensão em relação à
pós (DRI4)

Segundo o entrevistado acima, o número de professores envolvidos na pós-graduação
na UFOP é pequeno quando comparado ao número total de docentes da Instituição. Em
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consulta à Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação foi constatado que em torno de 36% dos
docentes que atuam na Universidade fazem parte da pós-graduação. Em algumas
universidades como a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhoha e Mucuri (UFVJM),
segundo o pró-reitor da UFOP, essa relação chega a ser de 60%, enquanto que em geral, o
número fica em torno de 50%, o que o leva a concluir que a UFOP tem realmente o que
melhorar nesse quesito (PROPPI, 2020).
Depois de trazerem suas considerações sobre o significado e a importância que
atribuem à pós-graduação, os implementadores foram convidados a compartilhar suas
percepções sobre o formato de avaliação que vem sendo utilizado. A maioria dos
entrevistados questiona a eficiência da política avaliativa da pós-graduação no que diz
respeito à qualidade da pesquisa que tem sido produzida. Eles reforçam a necessidade de a
avaliação ser realizada de forma mais qualitativa, ao contrário do que tem sido feito.
(...) teria quer ser uma avaliação qualitativa com base em narrativas, com história de
vida do programa, em acompanhamento, mas aí significa, por exemplo, designar
uma comissão para acompanhar durante quatro anos um programa, e tentar entender
os limites de cada programa e aí atribuir uma nota (C1).
A recuperação da memória durante um processo de avaliação é um problema,
digamos assim, eu tô avaliando um curso hoje, esse curso é avaliado com o que eu
tenho na minha mão hoje, e a história do curso, muitas vezes, não é muito levada em
consideração naquele momento da avaliação, o histórico dele (DAT2).
Eu acho que a CAPES, hoje em dia, cobra quantidade e não qualidade. Então, a
gente tem visto muito... muita réplica de trabalhos, muito plágio e... eu acho que a
CAPES tá colocando um coisa que a gente não vai dar conta num futuro próximo,
porque a gente não é máquina. Então, eu acho que, no futuro próximo esse modelo
de avaliação não vai ser mais possível de ser realizado. (C2)
Eu penso que somente a avaliação através de papers e a não efetivação dessas
publicações é falha. Eu acho que é daí que vem o potencial da informação... a gente
produz muito, muito... e implementa pouco do que a gente produz (DRI3)
A política [avaliativa] tem valorizado muito a quantidade ao invés da qualidade, isso
é uma coisa que eu sinto... Hoje os nossos indicadores de avaliação da pósgraduação, são em termos de números de artigos publicados, especialmente na nossa
área, e na classificação deles, que é o que a gente chama de qualis periódico, e isso
tem levado a uma valorização muito mais da produção científica numérica do que a
produção de impacto regional (C4).
Eu vejo pessoas pagando pra poder publicar em livros que não tem qualificação,
produzindo artigo que nunca é citado. (...) Onde que tá questão social da produção
do conhecimento se o que se produz não tá valendo pra ninguém ler? (DRI1)
Eu acredito que a forma de avaliação deveria ser repensada, e acho que isso é uma
discussão internacional, não acho que é uma discussão só brasileira, tenho amigos de
outros países que eu também vejo fazendo esse questionamento, que a nossa
produtividade seja medida em número de artigos, por exemplo, e aí o que se vê, são
aqueles artigos salame, você vai fatiando o conhecimento alí e produzindo um
grande número de publicações, mas que o impacto e a relevância são muito menores
do que antigamente se fazia (DRI4).
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Vários pontos importantes são trazidos pelos entrevistados acima. Um dos principais
diz respeito à preocupação recorrente a respeito do formato produtivista imposto aos
programas de pós-graduação. Observa-se a percepção recorrente de que a produção nem
sempre tem convergido com pesquisas relevantes, de qualidade e que despertem o interesse de
outros pesquisadores (C2, C4, DRI1).
Além disso, são trazidos outros pontos como a desconsideração da trajetória dos
programas, com suas histórias e narrativas (C1 e DAT2). Isso acontece por que a análise é
feita com base naquele quadriênio recém-terminado, o que tende a deixar de lado os desafios,
as superações e as conquistas que alguns programas tiveram no decorrer de sua existência.
Como pode ser visto, os entrevistados trouxeram ainda para a discussão questões
como a falta de observância ao impacto que aquela pesquisa traz para a sociedade ou para
aquela região (C3). Este pode ser um efeito vinculado ao reconhecimento de que as melhores
publicações, aquelas de circulação internacional (A1, A2), que são pensadas para interessarem
ao mundo inteiro, nem sempre coincidem com os interesses e necessidades compartilhadas
dentro daquela região onde foram desenvolvidas.
Em contrapartida, os periódicos de circulação regional ou nacional, em geral no estrato
B, por representarem bem menos que os do estrato A (na área da Educação, por exemplo, a
melhor classificação do estrato B vale no máximo 70% do A) não são bem vistos pelos
pesquisadores. Um dos coordenadores afirma que hoje em dia,
(...) nenhum bom pesquisador manda uma pesquisa pra B. Nem precisa ser bom
pesquisador, a grande maioria dos pesquisadores não manda pra B por que acham é
um demérito, e as A’s não tão dando conta (C1).

Para Sguissardi e Júnior (2009), a ideologia produtivista produzida pela burocracia
estatal representa hoje um dos pilares centrais da cultura da instituição universitária. Assim
como os autores acima, Chaui-Berlink (2004) denomina essa forma de produção como
produtivismo acadêmico e afirma se tratar de uma completa distorção da finalidade da
pesquisa científica.
Em teoria, a necessidade de publicação estaria relacionada ao excesso de peso
atribuído na ficha padrão de avaliação da CAPES ao quesito 4- Produção Intelectual. Este
quesito representou, pelo menos até meados de 2019, de 35% a 40% do conceito de cada
programa. Assim, todos os quesitos restantes, 1- Proposta do Programa; 2-Corpo docente; 3Corpo discente, teses e dissertações e 5- Inserção Social competiam juntos pelos 60% ou
65% que faltavam.
Isso significa dizer que em torno 70% da avaliação de um programa de pós-graduação
permaneceu por muito tempo (de 2007 a 2019) em torno dos resultados obtidos por
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publicações científicas e defesas realizadas. Embora aparentemente sejam dois quesitos
distintos, a relação entre defesa e publicação foi observada como diretamente ligada, sendo
que em alguns casos, como nos programas representantes das Engenharias I e das Ciências
Exatas e da Terra, a publicação é obrigatória para a aptidão do aluno à defesa.
Os estudos que versam sobre o produtivismo acadêmico demonstram que a priorização
de resultados quantitativos sobre os qualitativos, provenientes principalmente da escassez de
tempo em que as pesquisas precisam ser realizadas na cultura produtivista, pode privar a
comunidade científica do acesso a determinados conhecimentos que demandariam um período
maior de estudos. A partir dessa suposição, surge uma contradição: ainda que muitas vezes
sejam financiadas com recursos públicos, é possível que as pesquisas estejam maximizando o
tempo para obtenção de dados e publicação de resultados ao invés de otimizar sua
profundidade e contribuição social.
Um dos entrevistados percebe a atribuição de peso à produção intelectual, como
causadora de um efeito excludente entre os docentes. Dito de maneira mais explicativa, como
forma de manter um bom nível de publicações, alguns programas da instituição têm excluído
aqueles docentes que por algum motivo não obtenham níveis vantajosos de publicações em
seus currículos Lattes. Isso representa um problema na concepção do entrevistado, pois,
segundo ele
(...) aqueles que têm a produção baixa, eles sempre contribuem de outra forma para
o programa, mas a CAPES não avalia assim, então por isso que muitos programas
recentes, inclusive com recém-doutores que muitas vezes vem com essa cultura da
publicação a qualquer custo, eles acabam jogando pra escanteio professores que já
tiveram uma produção significativa com o programa, e que hoje podem contribuir de
uma outra forma, sabe? (DRI3).

Essa fala reforça a contribuição trazida por Eduardo Pinto e Silva (2015) de que além
da baixa na qualidade da produção científica, a necessidade constante de produzir resultados,
além de estimular a existência de relações competitivas, tem enfraquecido cada vez mais a os
laços de solidariedade entre os profissionais.
Um dos entrevistados das Ciências Exatas e da Terra traz uma reflexão a respeito da
necessidade de se valorizar a todos os perfis e habilidade docentes. A discussão foi
interessante no sentido de demonstrar que não apenas o perfil pesquisador deve ser valorizado
ou reconhecido como importante na estrutura de um programa uma vez que:
O melhor professor não é o melhor administrador, assim como o melhor artista não
vai ser o melhor administrador do Palácio das Artes. Ele pode chegar lá e instalar o
caos lá dentro, porque ele não é preparado pra isso. Então, administração é a coisa
chata, que exige uma dedicação cotidiana. Administrar pequenas coisas, rotina e
tudo mais é extremamente consumidor de tempo, isso absorve as pessoas de uma
101

forma... E impede elas de fazerem uma série de outras coisas que elas gostariam de
estar fazendo (DAT2).

Como consequência da política avaliativa da pós-graduação foi observada a percepção
de “não concordo, mas não tenho escolha”, conforme o relato do entrevistado a seguir:
(...) não concordo, eu me sinto como uma faca na minha cabeça o tempo todo...
Produza ou morra! Mais ou menos uma coisa assim... E isso não é humano. A gente
gostaria que a CAPES encontrasse uma outra forma de avaliar os programas que não
fosse desse jeito. (C1)

Ao mesmo tempo, este mesmo docente, que também exerce a função de coordenador
do programa 1, demonstra a impossibilidade de poder agir diferente, como se existissem duas
percepções: uma do docente que também responde às exigências do sistema e outra do
coordenador que precisa manter o controle da produtividade dos colegas e inclusive
descredenciar aqueles que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos:
Credenciamento e descredenciamento, eu não posso agir diferente. Eu tenho
professores na equipe que não concordam, que questionam, que criticam, eu falei:
ok, então vamos acabar com o programa? Porque essa é a realidade do programa, a
regra do jogo. Se eu entro no jogo, eu tenho que jogar conforme as regras, ou então
eu posso pedir pra sair, sou contra, tô fora (C1)

Ball define esse embate estabelecido entre não concordar como os objetivos da
regulação e ao mesmo tempo reproduzi-los como uma forma de resistência e ao mesmo tempo
acomodação (HOSTINS, 2017). Observa-se que todos os cinco coordenadores se referem aos
critérios impostos pelo sistema como regra a serem cumpridas, inclusive por eles mesmos:
(...) eu não posso agir diferente (...). Se eu entro no jogo, eu tenho que jogar
conforme as regras, ou então eu posso pedir pra sair, sou contra, tô fora (...) (C1)
(...) a gente tem que seguir a regra do jogo... (C2)
Eu acho que tem uma regra, que nós aceitamos, e a gente tem que cumprir essa regra
(C3).
E esses critérios não são a gente que escolhe, são critérios superiores que chegam e a
gente tem que atender (C4).
(...) uma das regras é publicação. Ele (referência aos decentes em geral) sabe que se
ele não publicar, se ele não seguir aqueles troços ali ele vai ser desligado,
infelizmente... (C5).

É possível perceber clareza nos discursos dos entrevistados no sentido de não haver
escolha senão aderir às normas estipuladas pelo sistema avaliativo, e repassá-las aos demais
membros do programa, por meio de exigências como a mantenção de altos índices de
produção intelectual ou fluxos consistentes de teses e dissertações defendidas dentro dos
prazos estipulados. Nessa direção, Ball (2003) reflete sobre a aderência da própria categoria
docente ao discurso estabelecido pela cultura performativa, que de acordo com o autor, são
resultados das formas de regulação que recaem sobre os sujeitos imersos nesse tipo de cultura.
Segundo o autor:
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De maneira crucial, e isso é central ao meu argumento, juntas, essas formas de
regulação ou governamentalidade têm uma dimensão social e interpessoal. Elas são
subentendidas dentro de um complexo institucional, de equipe, de grupo e de
relações comunitárias – a comunidade acadêmica, a escola, os departamentos, a
universidade, por exemplo. Nós nos embasamos na avaliação dos pares, nós
redigimos as prestações de conta, nós atribuímos graus aos outros departamentos,
nós repreendemos nossos colegas por sua pobre produtividade, nós planejamos,
pomos a funcionar e alimentamos os procedimentos departamentais e institucionais
para monitorar e melhorar os resultados. (BALL, 2010).

Outra crítica levantada por um dos docentes entrevistados a respeito do formato
avaliativo é o fato de ele não conseguir mensurar de forma precisa o destino dos egressos. O
entrevistado que fez essa consideração compreende essa como uma tarefa difícil de realizar, e
embora já tenha sido prevista nas últimas avaliações, não tem funcionado na prática.
Esses cursos todos em atividade formam um grande número de pessoas, produzindo
mestres e doutores. Agora, o que estão fazendo esses mestres e doutores? A gente
sabe que uma parte deles é absorvida pelo sistema educacional brasileiro, nas
Universidades, nos centros de pesquisas. Mas o número de egressos é muito maior
que esse que tá sendo absorvido onde é que estão eles? O que eles tão fazendo?
Então isso a gente não vê. Quando você faz uma avaliação é um pouco obscuro esse
quadro. Poderia ser incorporado... como se você tivesse uma avaliação do impacto
que a pós-graduação tem na vida real mesmo (DAT2).

Também foi pontuado por alguns dos entrevistados como negativo o fato de a análise
ser realizada de forma comparativa, impondo os mesmos critérios a programas
completamente diferentes, em vários aspectos. Na opinião do entrevistado abaixo, existe uma
incoerência ao tentar equalizar “coisas que não são equalizáveis”, como que versam sobre
assuntos diferentes e demandam tempos diferentes. Assim, de acordo com o DRI2, não faz
sentido o sistema de avaliação
(...) exigir uma mesma produtividade de departamentos que tratam de assuntos que
demoram mais tempo de serem desenvolvidos... de temas que demandam muito
mais tempo para serem investigados. É um problema tratar esse tipo de área de
forma igual a outra área que tenha um fluxo de informação diferente (DRI2).

Esse mesmo raciocínio foi trazido por um docente atuante em outro programa. O
entrevistado, que atuou como representante em uma das Câmaras Técnicas da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), observa a imposição do critério
de produtividade com base na publicação de artigos científico. Ele afirma que essa
compreensão de produtividade desconsidera fatores importantes como trabalhos não
publicáveis ou os empecilhos encontrados comumente em algumas áreas de pesquisa, como o
acesso a determinados locais para a realização das pesquisas na área de mineração. O
entrevistado reforça que o tempo necessário para a realização de uma pesquisa é diferente
entre as áreas de conhecimento, o que acaba prejudicando algumas áreas em detrimento a
outras.
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Os engenheiros químicos eles ficam em laboratório e eles tem uma produtividade
muito grande, porque eles ficam mexendo lá, mudam PH e vai saindo os artigos, e
eu ouvi eles [referência aos colegas da Câmara da Técnica] falarem lá que o pessoal
de Engenharia de Minas era pouco produtivo, mas o que acontece... na Engenharia
de Minas os projetos que eles fazem são ligados à mineração. Grande parte dos
projetos que eles fazem são ligados a mineração, então tem toda dificuldade, por
exemplo, entrar dentro da mina, conseguir os dados(...) Eles [referência aos
pesquisadores que enfrentam essas adversidades] têm muito medo desses dados
serem disponibilizados, às vezes por causa de patentes, por causa de preocupação
com alguma questão ambiental (DAT3).

Apesar de diversos trechos das entrevistas pontuarem eixos a serem repensados no
formato de avaliação, foi perceptível a compreensão de importância do processo avaliativo
bem como o reconhecimento de que ela, mesmo com todos as suas incoerências, reflete bem
os problemas e as qualidades dos programas de pós-graduação. Os relatos trazidos abaixo
foram os que mais convergiram no sentido de reconhecer a eficiência do sistema avaliativo.
Os trechos partiram dos dois docentes inseridos há mais tempo nos programas representantes
das CHLA e CET e 2 (DAT1 e DAT2) e trazem, inclusive, suas contribuições com base em
suas experiências enquanto avaliadores das respectivas áreas de atuação.
Eu fui muito crítico, e ainda sou, da forma como a CAPES encarnou a política
produtivista na pós-graduação. (...) A área avalia qualitativamente os programas, é
uma equipe de três pessoas que avaliam três programas, pelo menos a minha área
funcionava assim: “Eu fico com um, você com outro, o colega com outro e nós três,
a equipe, discute todos os critérios dos programas”. (Em referência ao atual
momento) eu tenho o maior respeito pelo sistema de avaliação da CAPES, com
todos os problemas que ele tem, mas ele é um sistema justo hoje. a gente passou 15
dias em Brasília avaliando os programas da área, a gente tinha que olhar todos os
detalhes possíveis, pra ver se era possível deixar no lugar que tá, não era só pra
abaixar a nota. (DAT1)

O DAT2, depois de trazer para a discussão alguns dos problemas já mencionados
nessa pesquisa como a falta de acompanhamento dos egressos, falta de observância ao
histórico do Programa, desconsiderando, por exemplo, as oscilações de aporte financeiro com
as quais esse programa pode ter tido que lidar no decorrer de sua existência, dentre outros, fez
uma ressalva positiva em favor da avaliação da pós-graduação.
Mas a avaliação, do jeito que ela é conduzida, ela faz um diagnóstico muito bom
daquele período que está sendo avaliado, isso eu não tenho dúvida... Pelo o que eu
pude ver, eu acho que é bem fidedigno mesmo(...). Os problemas aparecem, as
qualidades também aparecem...(DAT2)

Além disso, o fato de ambos os entrevistados terem tido a oportunidade de conhecer a
avaliação pelo ponto de vista de um avaliador quer dizer muito a respeito da profundidade de
conhecimento que eles têm sobre o sistema. Soma-se a isso o fato de eles permanecerem
vinculados à pós-graduação como docentes ao mesmo tempo em que atuavam como
avaliadores. Isso conferiu a eles a possibilidade de conhecer “os dois lados da moeda”, e ainda
sim defender a validade do sistema avaliativo da pós-graduação.
104

4.3 Percepções sobre o contexto econômico e político da pós-graduação

Os entrevistados demonstraram percepções de preocupação, desmotivação e incerteza
quanto ao futuro da pesquisa científica no país, considerando a instabilidade do contexto
político e econômico nacional. A restrição orçamentária é vista por eles como um sinal de
desinteresse político sobre a pós-graduação:
A atual, [referência à atual política avaliativa] ela tá muito difícil por causa da falta
de financiamento dos programas. Por outro lado, existe uma cobrança muito grande
para que os programas melhorem na sua... nos seus índices, nos seus conceitos...
(C3)
(...) é notória a política de restrição e destruição da universidade pública. O governo
de plantão e mais o Ministério da Educação, a assessoria toda do governo é de
desmonte do que foi estruturado, veja aí os cortes que chamam de
contingenciamento, que eu não gosto dessa palavra, a palavra é corte mesmo! Corte
no processo educacional, no projeto educacional (DAT1)
Em todas as mudanças que eu acompanhei sendo aluno ou professor, vinculado ou
não a pós, eu percebi diferenças, mas é inegável que a diferença que eu to
percebendo agora ela é muito mais expressiva e, já adianto, muito mais negativa
(DRI2).
Mas agora nós estamos vivendo um momento assim de muita... não dá pra
vislumbrar o que vai acontecer, né, as perspectivas são muito ruins no momento,
mas não dá pra... pra se... o que que vai acontecer na verdade né, não dá pra
perceber, né? (DAT2)

Os coordenadores percebem um desestímulo do governo federal instaurado há
algumas décadas que tem evoluído de maneira preocupante nos últimos anos, repercutindo
nas esferas estadual e institucional. De acordo com um deles:
A política de pós-graduação começa a sofrer intervenções desde o final do mandato da
Dilma e ao longo mandato do Temer, e agora com o Bolsonaro a gente vai vendo um
desmonte dessa política sem nenhuma outra no lugar(C1).

Embora deixem claro que percebem o ápice da crise nos três últimos governos, foram
feitos relatos de que a partir do governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso a pósgraduação já demonstrava sinais preocupantes em termos de restrição orçamentária,
principalmente com corte de bolsas de estudo aos pesquisadores:
O governo Fernando Henrique foi um governo, que para a universidade, teve
impactos muito grandes com relação a investimentos, por exemplo, bolsas de
mestrado e doutorado. Mas por outro lado a gente tem que compreender que aquela
história que eu tento sempre explicar, primeiro ele estava limpando a casa para
depois dar oportunidade para gerar um processo de crescimento, mas foi uma
política muito mais controlada com relação a investimentos na educação (C5).

Quando o entrevistado utiliza a analogia “primeiro ele estava limpando a casa” ele se
refere a uma possível tentativa de reorganização financeira do presidente Fernando Henrique,
visto que o país apresentava há algum tempo uma economia desestabilizada, com baixa
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arrecadação e, dentre outras coisas, altíssimos índices de inflação, sendo o recorde de 22,4%
em 1996 (AMARAL, 2017). Esse período desencadeou fortes mudanças de controle político e
financeiro na pós-graduação destacando, principalmente, o surgimento da atual sistemática de
avaliação a partir 1998 (CAPES, 2019).
Um dos entrevistados faz uma associação entre as estratégias políticas dos governos
no poder e a forma como elas influenciam no desfecho da pós-graduação. Na percepção desse
entrevistado, os objetivos políticos expressos nos Planos Nacionais de Pós-Graduação são
delineados na medida em que ocorrem as trocas de governos. Nas palavras do entrevistado, os
reflexos vistos hoje repercutem ações do governo anterior, assim como as ações do governo
atual deverão ter seus efeitos observados no decorrer dos próximos anos:
Eu acredito que os focos que vão sendo delineados em cada Plano [referência aos
PNPGs], estão mais direcionados por aquele governo atual. Essa política que está
vigente, ainda é do governo passado então ainda está focado na expansão, e acredito
que o que vier aí pela frente já vem com o foco bem diferente (DRI4).

Um dos motivos de os implementadores demonstrarem essas percepções negativas a
respeito do contexto político e econômico em que se encontra a pós-graduação é o fato de que
a falta de liberação de recursos prejudica muitas das atividades dos programas, como a
manutenção de laboratórios, as bolsas para o custeio dos pesquisadores em regime de
dedicação exclusiva, as atividades de internacionalização e intercâmbio visando à
contribuição entre as universidades, dentre várias outras. Um dos entrevistados pontua a falta
de financiamento como o maior desafio para a pós-graduação brasileira:
E o maior (desafio) de todos é o financeiro, se você não tem dinheiro... Ciência não
anda sem dinheiro. Então, a questão financeira, da disponibilidade de recursos para
os programas é crucial, se há intervenção nisso, o impacto é imediato. Isso não tem
dúvida nenhuma. Todas as outras coisas podem ir bem, podem ser mantidas, mas se
você não tem o recurso pra conduzir... o impacto é enorme (DAT2).

O docente recentemente inserido nesse mesmo programa acrescenta que existe “uma
dificuldade enorme de harmonizar a ciência a entre as esferas pública e privada” (DRI2).
Segundo ele, as barreiras existentes entre as esferas públicas e privadas dificultam a captação
de recurso por outra fonte que não a governamental.
A questão do financiamento – e os sucessivos corte orçamentários – foi um assunto
discutido por todos os docentes entrevistados. Um deles observa a retirada de financiamento
como uma demonstração de declínio de estratégias políticas, que inclusive tem se manifestado
nos governos anteriores:
A partir de 2015 o que a gente vê é um declínio das estratégias de pós-graduação, só
se distanciando do que estava previsto. E aí nem falo só do governo atual, já vinha
mesmo anterior a ele, esse decline de investimento, agora é mais grave, mas esse
decline do investimento já vinha acontecendo... (DRI4)
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Três observações interessantes foram resumidas de diferentes relatos. Uma delas é
que, segundo o docente recentemente inserido no programa representante das Ciências da
Vida, quanto menos estruturado for o programa de pós-graduação, menores serão suas
chances de permanecer bem sucedido frente ao SNPG. Por meio dessa observação, toma-se a
redução de financiamento como um fator que tende a desfavorecer os programas menores e
que já têm menos recursos, como número de bolsas menores e menor saldo referente à verba
do Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) concedido pela CAPES, por exemplo. A
fragilidade dos programas iniciantes leva a fluxos menores de publicações intelectuais
principalmente pela redução de ingresso de alunos, que muitas vezes não podem desenvolver
suas atividades em tempo integral pelo fato de não terem bolsas de estudo e precisarem
conciliar outros trabalhos juntamente àqueles referentes à pós-graduação.
Com fluxo menor de entrada, as defesas dos alunos acabam obviamente sendo
reduzidas, o que ocasiona um dupla desvantagem de redução do número de teses e
dissertações e também redução de publicações, uma vez que a maioria das defesas resultam na
publicação da pesquisa realizada. Isso, segundo o DRI4,
(...) acaba que priorizando sempre, na pós-graduação, aquelas instituições que já
estão desenvolvidas, aquelas que já têm um “know-how”, já tem uma avaliação boa,
elas tendem a permanecer (DRI4).

Com base nesse raciocínio, o docente manifesta a preocupação de que seu programa
seja prejudicado pelo fato de ser um programa recente e se enquadrar na condição de menos
consolidado. Nas palavras do entrevistado, o receio se dá principalmente pela incoerência de
se manter as exigências do sistema de avaliação, desconsiderando o impacto que a falta de
financiamento impõem sobre os programas, sobretudo os iniciantes, como é o caso daquele
em que o entrevistado atua:
(...) porque se a gente tem cada vez menos recurso para fazer pesquisas, e os nossos
estudantes estão ficando cada vez mais sem bolsas, sem auxilio, e com isso eles não
vão poder ter dedicação exclusiva que antes eles tinham, é claro que a nossa
produtividade vai cair, e a gente vai continuar sendo avaliados pelos mesmos
critérios numéricos que antigamente? (DRI4)

Assim além de prioridade de financiamento sobre os programas mais consolidados e
com conceitos melhores, há também uma priorização de financiamento sobre os docentes que
tenham obtido a titulação há mais tempo, como é o caso nos editais de bolsa produtividade do
CNPq. Surge aí a segunda observação trazida por um docente que obteve a titulação de doutor
há pouco mais que dois anos. Ele questiona a dificuldade de obter financiamento por parte das
agências de fomento pelo fato de ser “recém-doutor” (DRI3). Segundo ele:
Eu sou recém-doutor, se eu mandar um projeto para um determinado órgão de
fomento dificilmente eu vou conseguir. Eu já tentei umas 2 vezes com CNPq, 1 vez
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com FAPEMIG e isoladamente a gente nunca consegue. Existe esse critério que a
própria agência de fomento estabelece para selecionar dos projetos. E além da
qualidade do projeto, vai muito o currículo do pesquisador e por eu ser recém
doutor, né? Eu defendi no final de 2017 início de 2018. Então nossas chances de
arcar com projetos sozinhos é muito pequena (DRI3).

Assim, em alguns momentos de menor aporte de financiamento público, algumas
áreas têm a opção de recorrer ao apoio financeiro de indústrias, como é o caso das
Engenharias I e Ciências Exatas e da Terra.
O recurso da pesquisa, desde que eu comecei aqui, há 40 anos, ele só foi crescendo
com o tempo e as possibilidades também, sempre foram crescentes... Com grandes
oscilações, naturalmente, né? Se eu fizer uma curva, a curva vai ser ascendente, mas
tem momentos com grandes baixas e grandes momentos de alta. Uma hora a
indústria oferecia mais possibilidades de projeto de cooperação científica, momentos
em que, vamos dizes assim, o dinheiro das agências de fomento oficiais do CNPq da
FAPEMIG, estavam em baixa. (DAT2) Principalmente a PETROBRAS, com quem
eu tive projetos grandes e que financiaram, então, boa parte dos trabalhos (...) DAT2

Chamou a atenção o fato de que o docente recentemente inserido do programa
representante das Engenharias I, que logo acima relata a desvantagem que tem para a
obtenção de financiamento justamente por ter ingressado como professor há pouco tempo,
demonstra utilizar a terceira observação a seu favor. Pelo fato de pertencer a uma das duas
áreas consideradas atraentes para o mercado, o entrevistado afirma utilizar esse recurso como
forma de compensar pela dificuldade de concessão de apoio financeiro das empresas do
governo, principalmente pelo fato de seu currículo ainda estrar em construção.
Então eu trabalho com empresas, como por exemplo, a VALE. Agora eu tenho um
projeto com a VIA 040, que geralmente financiam projetos de pesquisa e a
concorrência, a facilidade de conseguir esses recursos, na verdade, é maior do que a
concorrência com agência de fomento (DRI3).

Alguns relatos realizados demonstraram angústia, insegurança e até mesmo
pessimismo com relação aos caminhos para onde a pós-graduação tem sido levada. É possível
depreender dos discursos dos entrevistados que a ausência de financiamento exerce um forte
peso sobre a desmotivação dos docentes.
A ausência de recursos, a ausência de financiamentos ela vai desmotivando a pessoa,
é que a gente tem um grupo aqui muito pra cima, tem um grupo trabalhando agora
num programa de acompanhamento docente, um outro grupo no programa de
acompanhamento discente, eles estão a mil fazendo, acontecendo (...) eu não sei de
onde a gente tira energia, porque (...) aí vem uma notícia que eu olho e digo não vou
nem ler, não vou ler porque hoje eu não quero ficar triste, entendeu? Deixa eu ficar
aqui com a minha ilusão de que tá tudo bem (...) (C1).
A gente tem casos e exemplos de colegas que tiveram projetos aprovados há muitos
anos e até hoje não receberam as verbas e já foram comunicados de que não vão
recebê-las. Então, tá sendo uma situação também muito complicada, né?. E a
FAPEMIG13 já sinalizou que não tem verba pra manter nem bolsa e nem projeto de
13

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) foi afetada por uma severa crise
fiscal que levou o Estado de Minas Gerais a decretar estado de calamidade financeira. Dentre
as medidas de contenção de gastos da Fundação estão a suspensão de Chamadas Públicas
(Editais), dos programas Bolsas de Iniciação Cient ífica (BIC) e Iniciação Científica Júnior
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pesquisa e não vai abrir novos editais, assim como outras agências de fomento
nacional (C2).
Eu não trabalho com laboratório, minha área é saúde coletiva, mas como eu acabo
representando os colegas de laboratório, e eu vejo que eles tem muito essa
dificuldade, então as vezes acabam tirando do próprio bolso pra fazer uma
manutenção, pra comprar uma determinada peça de um equipamento. Porque tem
que desenvolver, a pesquisa tem que sair, se você for esperar sair um edital, pra
pedir um recurso, pra aí ganhar e poder fazer a manutenção, você vai atrasar toda a
sua pesquisa, dependendo do equipamento ele para toda a sua pesquisa (C4).

O coordenador 1 deixa clara a preocupação de que talvez o atual governo não tenha o
objetivo de manutenção ou de melhoria na pós-graduação, uma vez que “ele não reforça o que
está posto, ou o que já havia sendo feito” (C1). A percepção de falta de incentivo, segundo
esse entrevistado, tem fragilizado a atuação dos docentes que atuam em seu programa, o que
acaba influenciando negativamente o trabalho desses profissionais uma vez que “Os
professores precisam produzir, precisam publicar e pra isso eles precisam estar motivados,
eles têm que estar a mil para fazer essas coisas” (C1).
4.4 Percepções sobre a reconfiguração do trabalho docente

A questão da importância atribuída pelos implementadores à pós-graduação influencia
na forma como eles se envolvem nas atividades necessárias ao desenvolvimento dos
programas e agregam novas atividades à função docente. Isso pode ser observado nas
respostas referentes à pergunta “O que motivou você a se tornar coordenador de um
programa de pós-graduação?”. Quando se analisa os relatos referentes a esse
questionamento, observa-se como principal influência exercida sobre os coordenadores a
compreensão que eles têm de que a pós-graduação precisava de apoio naquele momento.
Dois dos coordenadores relataram ter ingressado por meio de convite, enquanto os
outros três relataram falta de opções de interessados no cargo de coordenador, inexperiência e
receio de se indispor com os demais docentes, caso rejeitasse o convite. Um deles, quando
questionado em entrevista sobre o que o teria levado a se tornar coordenador, forneceu a
seguinte resposta:
O que me levou foi falta de pessoal. Eu não queria. Eu estava pra assumir a
coordenação do programa X. Aí o programa Y ficou sem coordenador antes do X ter
a troca oficial. E aí eles falaram: “oh, vai ter que ser você... nós precisamos de você.
É a sua hora de contribuir”. Eles estavam com poucas pessoas lá pra poder
coordenar. E foi por isso. Eu fui quase que ao acaso. Eu não estava preparado para
assumir o PPG X... (C3).

A menção ao pronome “eles” realizada pelo coordenador 3 é uma referência ao
Colegiado do programa onde este implementador atua. Não apenas nesse caso, mas em todos
(BIC Jr.), da entrada de novos bolsistas no Programa de Apoio à Pós -Graduação e a
prorrogação de projetos aprovados, porém sem verba para financiamento (FAPEMIG, 2019)
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os outros programas, os Colegiados se mostraram órgãos ativos enquanto legisladores,
consultores e decisores dentro dos limites de cada programa.
O coordenador 4 também demonstrou ter sido escolhido por acaso. A princípio, esse
entrevistado atribui sua escolha para o cargo ao fato de ter recentemente chegado ao
programa, tendo aceitado o convite por inexperiência e receio de desagradar aos colegas. Em
resposta à questão “O que levou você a se tornar coordenador de pós-graduação?”, foi obtido
deste entrevistado o seguinte relato:
O que me levou? Eu cheguei e eles me falaram que eu era coordenadora... tinha
acabado de voltar de licença maternidade, tinha tido uma reunião do colegiado da pósgraduação, (...) mas eu não pude vir no dia por que era o primeiro dia de aula do meu
menino na escola, e aí foi colocado meu nome na reunião, votaram, e aí quando eu
cheguei, eles falaram: “Professora, parabéns! Você é a nova coordenadora do
programa”. Então... assim ...não era uma coisa que eu queria. Só que a gente às vezes
chega inexperiente, com medo de não assumir certas coisas... e eu acabei
assumindo(...) (C4)

Depois de coordenar o programa por dois anos o coordenador 4 foi reconduzido ao
cargo. Ao ser questionado sobre o motivo de ter renovado seu mandato, mesmo não
demonstrando satisfação em assumir novamente a função, respondeu da seguinte forma:
Eu renovei porque o quadro de colegiado foi quase totalmente renovado, a gente teve
4 professores aposentando e que não queriam e ai saíram do colegiado e entraram 4
professores que foram contratados no ano passado... e os outros professores que estão,
um tá na diretoria X, outro na diretoria da Escola Y, então eles não queriam, entre eu
colocar uma pessoa que acabou de chegar, como eu cheguei dois anos atrás, eu falei
não, eu prefiro levar um pouco mais pra frente, até porque a gente vai ter a abertura do
doutorado e aí quando terminar eu passo e a pessoa vai estar mais formada (C4).

Por meio desse último relato é possível observar a falta de entusiasmo principalmente
no trecho “eu prefiro levar um pouco mais pra frente”. Ao aprofundar o assunto com o
entrevistado foi possível atribuir a falta de motivação para ingresso e permanência na função
de coordenação aos motivos: sobrecarga de atribuições, necessidade de utilizar as horas de
folga para dar conta trabalho, falta de apoio institucional e improdutividade, uma vez que são
considerados produtivos os professores que publicam produções intelectuais, não sendo
consideradas as atividades de cunho administrativo.
No entanto, o fato de compreender que coordenar acarreta improdutividade em termos
de carreira acadêmica e ainda sim permanecer na função de coordenador torna possível
perceber a importância que esse entrevistado atribui à necessidade de contribuir com o
programa, ainda que isso represente um sacrifício para sua carreira.
O coordenador 4 afirma que realizar publicações ao mesmo tempo em que exerce a
coordenação, conciliada com as demais funções docentes, representa um dos maiores desafios
com as quais ele precisa lidar:
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É o meu desafio maior hoje né, porque eu oriento quase 10 alunos, tô na pósgraduação e tenho dois filhos né? (...) não pretendo ficar muito mais não, por conta do
déficit que isso gera na minha carreira acadêmica, na minha produtividade. (C4)

As respostas referentes ao tempo gasto com a coordenação do programa revelaram
uma particularidade referente aos sexos dos entrevistados: as mulheres entrevistadas
demonstram percepções de sobrecarga maiores que os homens ocupantes dos cargo de
coordenador. Foi possível observar percepção de uma das coordenadoras de que a função de
coordenar supera, em termos da demanda de tempo, as demais atribuições de docente e
pesquisadora:
(...) é a atividade, que mais me demanda tempo...Coordenar a pós-graduação. Mais
do que o laboratório, mais do que dar aula e mais do que orientar. Então hoje em dia,
é a atividade que mais me gasta tempo. Durante a semana, no mínimo, eu fico na
pós de duas a três horas, por dia. (C2)

Em resposta à pergunta “Como você concilia seu trabalho docente com a função de
coordenador de programa?”, a coordenadora 2 forneceu a seguinte resposta:
(...) Isso é um milagre. Por que além de coordenar a pós, dar aula de uma disciplina
que eu tenho três turmas na graduação, fora a turma da pós-graduação, orientar
alunos, que eu tenho oito orientandos, eu tenho que coordenar também um
laboratório X, que é um outro laboratório de ponta aqui da UFOP. Então, eu tenho
que... me transformar, né? Então eu tenho procurado não trabalhar nos finais de
semana, alguns eu consigo, outros não, mas de uma maneira geral eu tenho
trabalhado muito mais do que quarenta horas por semana, mas eu também tenho
conseguido, por enquanto né, conciliar. (C2)

A próxima pergunta feita a esse entrevistado foi “Como que você faz para conciliar
tudo isso que você está dizendo com sua vida pessoal?”:
É outro problema, né? Eu tenho que tirar um tempo, eu tenho procurado não
trabalhar os finais de semana, mas eu não tenho conseguido, porque o nível de
cobrança e o nível de atividades que eu tenho que desenvolver é muito alto. E
quando eu assumo um cargo eu me doo... então eu tenho que ser mãe, esposa, chefe
de pós, chefe de laboratório, professora, orientadora (C2)

Quando o coordenador 4 respondeu à pergunta “Como que você faz pra conciliar sua
vida pessoal com seu trabalho” foi possível observar mais uma vez a necessidade de dividir
tempo entre o trabalho e ser mãe:
É superdifícil! É muito difícil! Porque eu consigo trabalhar o tempo que eu estou
aqui. Quando eu estou em casa, eu não consigo trabalhar... Porque eu moro em outra
cidade, eu venho e volto todos os dias (...), eu chego em casa por volta de 6:30 por
aí, e aí eu vou ficar com os meninos. Na hora que eles dormem, se eu tiver que
trabalhar..., eu evito ao máximo, mas se eu tiver que trabalhar, eu começo às 10
horas da noite. (C4)

Observa-se uma percepção muito mais complexa quanto à função de coordenação do
que aquelas observadas nos entrevistados do sexo masculino (coordenadores 3 e 5). Em
resposta à pergunta “Como você faz para conciliar seu trabalho docente com a função de
coordenador de programa?” a terceira e última coordenadora respondeu da seguinte resposta:
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Não faço. Passo mal. Eu tive um pire-paque há umas duas semanas atrás, foi de
domingo a domingo, comecei a passar mal no domingo, aí no domingo das mães eu
estava indo pro hospital, continuava passando mal, aí depois de me ouvir, me
avaliar, tirar pressão a médica disse assim: “oh, depois que as coisas tranquilizarem,
que seu organismo der uma tranquilizada, eu acho melhor você procurar uma
psicóloga, você está com início de estafa, você vai ter que aprender já que não
consegue parar tudo, você vai ter que ter um apoio para aprender a dar conta disso”.
(C1)

No entanto, quando a questão de administração do tempo foi direcionada aos
coordenadores do sexo masculino as percepções pareceram mais simplificadas. Em resposta à
pergunta “Qual o percentual do seu tempo gasto com a função de coordenador hoje em dia?
Foi obtido o seguinte relato:
Então eu não tenho muito tempo não. E eu dou muita aula também, eu tô com 10
horas aulas, o tempo é muito curto. Então eu vou lá, duas vezes por semana na
secretaria, por sorte o secretário é muito eficiente, então essa parte burocrática ele
resolve quase tudo, então a gente senta, a discussão é muito objetiva, o que tem que
ser feito, o que que vai fazer, o que que tá pronto aí pra eu assinar. Mas é claro, nós
reunimos aí uma vez por mês (C3).

O próximo coordenador entrevistado responde a pergunta “E a sua vida pessoal, como
que você concilia com a pesquisador-coordenador-professor?” da seguinte forma:
Eu sou muito tranquilo em relação a isso, acho que por isso que consigo conciliar.
Tanto é que eu estudo psicanálise. Eu acho que vida privada é vida privada, vida
profissional é vida profissional. (C5)

Esse mesmo entrevistado em resposta à pergunta “Você não leva trabalho para casa?”
respondeu da seguinte forma:
Levo, óbvio que eu levo. Tenho que corrigir monografia, tenho que corrigir
dissertações, eu tenho que pensar na banca, eu tenho as vezes que o aluno me manda
uma coisa, ou professor, uma demanda e tem que ser urgente, tenho que fazer
aquilo, mas não é sempre. E eu acho que os meus colegas sabem que sábado e
domingo não é 24 horas, eu tenho minha vida privada também. Eu levo de forma
bem tranquila (C5).

Isso que pode representar uma diferença tanto da forma como os gêneros lidam com
esse tipo trabalho, quanto da diferenciação entre o papel que a mulher ocupa no ambiente
familiar, para onde quase sempre são levadas atividades referentes ao trabalho de docente, de
pesquisador e de coordenador de pós-graduação.
Com relação aos demais docentes entrevistados, as percepções a respeito dos reflexos
trazidos pelo sistema avaliativo ao trabalho docente é de que a sobreposição de tarefas
aumenta demasiadamente o trabalho docente, fazendo inclusive com que alguns docentes
questionem a relação de custo e benefício de se pertencer ao quadro da pós-graduação.
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De certa forma, vamos dizer que bem entre aspas, a gente não tem obrigatoriedade,
se eu não fizer pesquisa, eu não sou penalizada por isso, então às vezes, eu penso
“será que vale a pena, tanta correria, tanto trabalho, tanto investimento, e o que isso
tá trazendo de benefício?”(DRI4).

A percepção do docente atuante há mais tempo das Engenharias I é semelhante à
docente recentemente inserido da área Ciências da Vida, como se pode observar a seguir, nos
dois caso são feitos questionamentos a respeito do que leva um profissional a abrir mão de
condições normais de trabalho para assumir novos compromissos que demandam tanto tempo
e esforço:
Eu trabalho demais, demais, demais... e as vezes fico pensando se vale a pena,
porque o estresse e a cobrança que tem... tem que ter produção, tem que ter artigo...
mas as dificuldades são tão grandes que eu fico pensando se vale a pena (DAT3).

Quando perguntado sobre o percentual de tempo gasto com a atividade de docência e
pesquisa o DRI2 afirma
A minha percepção hoje (...) é que é uma função dessas, pra ser exercida com
excelência, exige de você muito mais do que as oito horas. A dedicação nominal que
você tem na própria função ela exige um esforço enorme que ultrapassa todos os
limites institucionais, físicos... enfim... ele (referência ao trabalho) chega na sua
casa. Levar trabalho pra casa é uma coisa comum (DRI2).

Em relação à mesma pergunta, o DAT1 faz a seguinte afirmação:
Nós temos muito mais que quarenta horas. Esse trabalho aí dá umas sessenta horas,
então você tem um desgaste muito grande, fora os pareceres que te aparecem de
revistas, de coisas que você vai administrando... E no meio disso tô escrevendo um
artigo pra uma revista lá que é até o dia 31 agora eu tenho que postar. Tem um dito
que diz que as mulheres têm muito mais capacidade que os homens de fazer várias
coisas ao mesmo tempo... Eu acho que eu consegui essa capacidade de gênero. Eu tô
trabalhando muito disso, porque você ta trabalhando numa coisa, aí saí e faz outra e
isso é muito dispersivo, então preciso de um lugar tranquilo, às vezes trabalho em
casa por isso. Nessa hora que estou aqui com você já apareceram sete na minha
porta pra atender, então aqui eu não trabalho. Eu faço outros trabalhos, eu atendo
aluno, eu oriento, eu dou aula, mas o trabalho de escrever um artigo pra mandar pra
uma revista Scopus, eu faço em casa (DAT1).

Buscou-se compreender o que leva esses profissionais a se interessarem pelos
trabalhos da pós-graduação, que como pode ser observado nos relatos acima, não são
necessariamente obrigatórios e ainda por cima modificam completamente a estrutura do
trabalho docente, sobrecarregando-os de todas as formas possíveis. A entrevista com o
docente recentemente inserido no programa representante das Ciências da Vida resume muito
bem a explicação desse questionamento:
Mas no fim das contas, é o que sempre me motivou na carreira acadêmica: a
tentativa de produzir aí novos conhecimentos. Mesmo que não sejam conhecimentos
aplicados, que não é muito bem nossa realidade, diferentemente da farmácia, da
engenharia, que as vezes você aplica muito bem aquele conhecimento que é
desenvolvido da pós-graduação, mas a gente sabe que, a conta gotas, a gente tá
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contribuindo aí pra melhoria das gerações futuras, então eu tenho aí esse
“sonhozinho” de mudar o mundo ainda (DRI4).

Conclui-se esse raciocínio afirmando que a importância atribuída pelos coordenadores
à pós-graduação mobiliza-os a se envolverem, dedicarem tempo que muitas vezes nem têm, se
indisporem com colegas por causa de questões normativas, burocráticas e inclusive deixarem
de lado outras funções que preferiam estar desempenhando.
4.5 Percepções sobre a pós-graduação na UFOP

Se o papel de indução pertence majoritariamente à CAPES e em uma escala menor aos
coordenadores dos programas, qual é o papel ocupado pela UFOP nesse contexto? Um dos
motivos que levou essa pesquisa a repensar o papel indutor da UFOP foi o fato de as normas
expedidas não representarem inovações reguladoras, mas reproduzirem aquelas já estipuladas
pela CAPES, o que representa, na verdade, aderência ao sistema avaliativo.
Essa aderência diz respeito, dentre outras coisas, ao controle de prazos (CEPE 7320,
item 10.9), à criação de normas mais rígidas para o para reingresso de alunos com vistas a se
evitar a evasão aumentando o número de defesas (CEPE 7320, item 8.2), à normatização para
o estabelecimento de cotutela (CEPE 7320, item 12), o que reforça a premissa de
internacionalização trazida pelo Plano Nacional de Pós-graduação 2011-2020 e refletida pelos
documentos de áreas, dentre outros apontamentos.
Compreende-se que quando a instituição torna mais rígido o reingresso de alunos
desligados, por exemplo, o que se pretende na realidade é reduzir o número de evasão,
implicando necessariamente, no número final de alunos titulados.
Antes da alteração trazida, os alunos eram desligados, quando constatados, dentre
várias outras coisas, o atraso excessivo nas atividades dos cursos, a infrequência, o
descumprimento das normas previstas pelos programas ou a reprovação nas disciplinas ou
defesas de qualificação, dissertação ou tese. Depois de sanar as irregularidades, os alunos
desligados solicitavam seus reingressos aos colegiados dos programas, que tinham autonomia
para deferi-los, caso assim decidissem.
Por meio desse antigo formato, o religamento mais simplificado induzia os alunos a
optarem pelo abandono do curso caso conseguissem emprego, ou a menosprezar o
desligamento por descumprimento dos prazos ou atividades previstas pelo programa. Quando
conseguissem finalizar a tese ou dissertação, solicitavam o religamento e sem maiores
prejuízos, retornavam ao programa para realizar a defesa.
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Acontece que a nova plataforma de controle dos programas, a Plataforma Sucupira,
importa quaisquer informações com base no CPF dos alunos, de forma que fica registrado o
período total gasto para a defesa, incluindo aquele em que o aluno permaneceu desligado. Isso
passou a influenciar diretamente média final de defesas realizadas nos programas.
Depois da alteração trazida pelas resoluções vigentes, alunos desligados passaram a
ser submetidos a novo processo seletivo, disputando em ampla concorrência vagas para seus
reingressos nos programas. Além disso, caso o prazo de desligamento seja superior a cinco
anos, de acordo com a nova Resolução CEPE 7.320, os alunos que reingressarem não poderão
solicitar o aproveitamento dos créditos das disciplinas cursadas.
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação é quem regula em prol da pósgraduação na Universidade. Ela acompanha os programas de pós-graduação fornecendo
suporte, coletando periodicamente sugestões de aperfeiçoamento dos programas, por meio de
reuniões com a Câmara dos Coordenadores e estabelecendo as normas a serem submetidas ao
Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (CEPE) da Instituição.
No entanto a PROPPI é apenas um dos setores da UFOP e nem todos os problemas
que afetam a pós-graduação dependem apenas do controle dela. Foi observada frustração por
parte de um dos entrevistados, por exemplo, ao relatar que a instituição não permite que a
carga horária ministrada em outro programa de pós-graduação seja reconhecida como parte
dos seus encargos.
Um dos coordenadores entrevistados, que atuou na criação de um dos mestrados
profissionais da universidade, manifestou sua desmotivação para com a instituição, que de
certa forma, deixa subentendido que esse tipo de cooperação deve ser realizado em horas
vagas,
Eu acho um absurdo a UFOP não ter tomado uma medida até hoje, o que ela tá
dizendo pra mim todo o tempo é, fique quieta no seu canto, cuida da sua vida e
esqueça o resto da instituição, cê não tem que ajudar programa nenhum. Então
clandestinamente (...) eu ajudo o programa “X” (...). Mas o meu departamento não tá
nem sabendo, porque a final de contas, é minha hora livre (C1).

Este outro entrevistado reforça a falta de incentivo institucional para a cooperação
entre os programas e afirma a necessidade de a instituição passar a legislar mais em favor da
pós-graduação:
Existe uma legislação na UFOP que a carga horária mínima de um docente é de 8
horas, alguns departamentos não consideram essa carga horária na pós, então você
tem que estar 8 na graduação, e mais a da pós, ou seja, você está trabalhando muito
mais, isso é incentivo? Não é! Então eu acho que tem que legislar também a favor
dos cursos de pós-graduação (C5).
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Por meio do relato acima pode-se observar que é uma autonomia do departamento
decidir sobre reconhecer ou não o trabalho de um docente em outro programa de pósgraduação. Como a competência de legislar sobre o regime de dedicação docente pertence à
outra pró-reitoria que não a de pós-graduação, o fato de não haver uma norma clara de
incentivo ao trabalho docente em cooperação com outros programas possibilita questionar
sobre o engajamento dos outros setores da universidade com a pós-graduação.
Por fim, o coordenador 1 deixa claro sua percepção a respeito da forma como a
Instituição tem lidado com os programas de pós-graduação. Para este gestor, a política
institucional de pós-graduação não tem sido claramente desenvolvida:

Eu não consigo ver uma política institucional pra pós-graduação, ao longo desses anos
eu não conseguir ver uma ação que venha da reitoria, não tô falando da reitora, mas da
reitoria de assim: ‘nosso foco esse ano vai ser na pós-graduação, vamos investir
pesado na pós-graduação, vamos fazer algo que ajude a elevar a nota de todos os
programas’. Eu não vejo isso efetivamente acontecendo. (C1)

O papel desempenhado pela Universidade e seus demais setores foi um assunto
recorrente nas entrevistas realizadas. As principais percepções dizem respeito, principalmente,
à questões burocráticas, que muitas vezes confrontam objetivos basilares expressos pela
política nacional de desenvolvimento da pós-graduação.
Um dos professores relata que antes de ingressar na carreira docente atuava em uma
indústria que tinha interesses de pesquisa com universidades. Uma das ressalvas que o
entrevistado faz é a respeito da morosidade e do tempo de resposta da UFOP, como a maioria
das instituições públicas, que muitas vezes impedem a celebração dos acordos que
possibilitariam o desenvolvimento do programa.
Ele cita como exemplo uma tentativa de celebração de acordo que a empresa à qual ele
representava tentou firmar com a UFOP. Segundo ele:
(...) na época, a gente não conseguiu, porque quando saiu essa, quando eu entrei em
contato com a Universidade a burocracia demorou tanto... aliás a burocracia nem
demorou, ela não permitiu que a coisa fosse pra frente. Porque quando teve o
próximo passo da Universidade, o nosso ano fiscal já tinha... anos fiscais já tinham
passado (DRI2).

Ele afirma que a situação observada enquanto atuava na iniciativa privada é bastante
parecida com aquela percebida hoje pelo olhar de um agente púbico que tenta estabelecer os
acordos de dentro da universidade.
E hoje, agora dentro da Universidade, eu vejo o mesmo problema, a gente demora,
leva um tempo pra poder construir os acordos, construir a estrutura dos projetos que
agente quer firmar com terceiros, em especial com a iniciativa privada, e quando
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chega aqui dentro a gente tem uma dificuldade enorme de poder implementar tudo
isso (DRI2).

Outro entrevistado, um dos docentes que atuam há mais tempo na instituição (DAT3),
trouxe uma ilustração a respeito de como bens adquiridos por meio de financiamento externo
deixam de funcionar como deveriam por questões relacionadas a normas institucionais, a
partir do momento em que são diluídos no patrimônio da Universidade.
Ele conta que o programa representante das Engenharias I obteve um veículo por
meio de financiamento de um projeto externo à instituição. A finalidade do veículo sempre foi
o deslocamento dos pesquisadores aos campos onde são realizados os trabalhos de coleta dos
materiais necessários à realização das pesquisas. Há porém, uma limitação de servidores no
cargo de motorista, o que poderia ser solucionado se os próprios pesquisadores pudessem
conduzir o veículo. Ocorre que, por compreender como uma questão de desvio de finalidade é
vedado aos docentes exercerem a função de motorista, enquanto permanecem no exercício da
função para à qual foram contratados. Por fim, o docente reclama de ter o carro e não poder
usar, ao mesmo tempo em que deixa de realizar pesquisas por não ter como chegar até os
locais de realização dos trabalhos.
Agora o que trava tudo é a burocracia, as questões judiciais, ninguém sabe se pode
fazer isso, ou fazer aquilo.... Inclusive a questão de transporte, eu preciso ir com os
alunos pro campo... Antes eu podia pegar um carro, agora por questões legais,
porque o professor não é motorista, então professor não pode pegar o carro, e a
UFOP não tem dinheiro pra pagar o motorista. Então a gente não consegue ir pro
campo. Já alertaram a gente, se pegarmos o carro, nós podemos ter um problema
grande aqui dentro. Mas o carro é do Programa, foi comprado com dinheiro do
Programa. E agora o carro fica estacionado no pátio da universidade porque nós não
podemos dirigir (DAT3).

O docente atuante há mais tempo do programa representante das CET afirma que o
apoio em termos de infraestrutura da Universidade é o que mais sente falta. Ele recorda que,
nesses 40 anos de atuação, a falta de apoio institucional trouxe problemas enormes não apenas
para o funcionamento interno, mas também para a reputação externa do curso (DAT2).
Como forma de exemplificar o essa percepção, o entrevistado faz uma reflexão sobre
o significado de uma escola com E maiúsculo. Segundo ele, uma escola eficiente é uma
junção virtuosa de bons alunos e bons professores, sendo que “uma coisa só não adianta. Você
pode ter aqui os melhores professores do mundo se não tem aluno, não adianta.” Ao mesmo
tempo, prossegue o professor, para essas duas coisas funcionarem bem é fundamental que
exista infraestrutura e apoio institucional. De acordo com o entrevistado:
Você não junta... não traz bons estudantes se você não tem uma boa escola, um bom
ambiente em que você aprenda não só na sala de aula, mas nos corredores, nas
conversas, naquele ambiente científico...E isso precisa de uma organização boa da
base, é preciso ter uma infraestrutura que ofereça as condições ótimas ... ou
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mínimas... para que os trabalhos sejam feitos a contento, vai desde a sala de aula até
a sala para os alunos, as coisas mínimas do dia a dia...(DAT2)

Ele prossegue o raciocínio afirmando que para ser um construtor de conhecimento
numa área como a Geociências, área de atuação dele, é preciso que exista “uma retaguarda
monstruosa” por trás dos trabalhos, o que, segundo ele, nunca aconteceu de fato:
Que a Universidade nunca foi... assim... com momentos variáveis e tudo, mas esse
apoio incondicional para o deslanchar dos programas de pós-graduação, de
infraestrutura e tudo mais nunca aconteceu na verdade (DAT2).

Um dos entrevistados inseridos na UFOP há menos tempo deixou transparecer uma
percepção similar àquelas de quem já atua há décadas na instituição. Sua forma de
compreender a o papel da UFOP, principalmente quando comparada a sua recente experiência
de pertencimento a outra universidade é de que:
(...) a pós-graduação precisa ser muito fortalecida na UFOP ainda, não digo que a
UFOP não esteja fazendo por onde, mas que, não sei, mas a minha percepção até de
quem veio de fora, não me formei na UFOP, não fiz pós-graduação na UFOP, é que
aqui, pelo menos na minha área, existe um foco muito grande para graduação e para
extensão e pouca valorização da pós-graduação (DRI4).

O docente atuante há mais tempo no programa representante das CHLA compreende o
papel institucional como incipiente no que diz respeito ao desenvolvimento da pós-graduação.
Há, na opinião do entrevistado, um atraso institucional no desenvolvimento da política de
pós-graduação que pode ser ocasionado pelo fato de a Universidade, até há pouco tempo,
estar voltada mais para a graduação:
Mas a UFOP por muito tempo ela só esteve atenta à graduação. Nós éramos uma
universidade de graduação que tinha uns cursos de pós-graduação numas áreas
específicas, mas agora a política mudou. Agora a UFOP implementou há uns 5 anos
atrás, o desenvolvimento da pós-graduação. Um pró-reitor que passou por essa área
e a desenvolveu bastante. Agora a UFOP tem que fazer uma política de pósgraduação interna... eu acho que falta isso: criar uma política de pós-graduação da
UFOP, dentro do plano nacional de pós-graduação, perdemos a oportunidade de
fazer isso no Plano de Desenvolvimento Interno (PDI). O PDI era uma grande
oportunidade, pontuou várias coisas alí, mas não criou uma política de pósgraduação como ela tem. Talvez porque ela só olhava pra graduação, tudo era pra
graduação, não tinha nem sistema pra pós (DAT1).

Ressalvadas as observações a respeito da estrutura institucional com um todo, quando
o assunto é direcionado ao papel que vem sendo desempenhado pela PROPPI, modificam-se
completamente as percepções dos entrevistados. De acordo com os entrevistados, a PROPPI
tem sido bastante atuante junto aos programas, embora reconheçam que ela também tem
sofrido com a falta de apoio tanto institucional quanto governamental:
Temos hoje um pró-reitor que entende o que ele tá fazendo dentro da pró reitoria, ele
pode não ter muita força, ele pode não conseguir mudar muita coisa, porque nem
tudo depende dele, ele está preso num sistema também, mas ele sabe o que ele tá
fazendo, ele pega o meu programa ele mostra pra mim o ponto fraco do meu
programa, coisa que nenhum pró-reitor fez até hoje, ele discute comigo o meu
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programa, por que ele leu, ele sabe quais são os requisitos, ele me ouve, ele
compreende (...) (C1).
A gente tem o pró-reitor de pesquisa, que é (...) muito atuante, que tem dado muito
apoio aos programas de pós-graduação. A PROPPI tá tentando, de uma maneira
geral, dar apoio ao que a gente necessita (...). Claro que não é um apoio total, mas o
início ela tá fazendo... O pró-reitor tá sempre disposto a discutir, a trabalhar em
conjunto, assim como a maioria dos funcionários da PROPPI. Então, eu acho, que a
UFOP tem nos dado uma base de sustentação na medida do possível, mas tem coisas
que também têm fugindo do escopo da própria pró-reitoria (C2).
(...) acho que a UFOP hoje ela falha um pouco em relação a isso (referência à
expansão da pós-graduação), tem melhorado nos últimos anos, eu acho que o atual
pró-reitor faz muito bem esse papel de valorizar... Mas a gente precisa melhorar
mais porque as grandes universidades do país, as melhores, são as que tem uma pós
graduação forte.” (C4)
A PROPPI tem sido muito parceira principalmente dos programas que querem
crescer. Eu vejo com muito bons olhos a PROPPI, tanto nessa gestão, quanto na
gestão anterior. Claro que quando se corta bolsas, não é a PROPPI que corta, tá
vindo lá de cima, mas a PROPPI tem enxergado de forma bem ativa a pósgraduação na UFOP (C5).

De acordo com os relatos, por iniciativa da PROPPI todos os programas foram
obrigados a rever seus regimentos. Alguns coordenadores relataram que ao revisarem os
regimentos perceberam que algumas condutas estavam sendo realizadas em desacordo com as
normas institucionais. Um exemplo trazido a respeito é a forma como os coordenadores eram
escolhidos até antes da atualização dos Regimentos.
Um dos entrevistados afirma que a escolha de pelo menos os três últimos
coordenadores foi realizada em Assembleia Geral, dentre todos os docentes do Departamento,
inclusive aqueles que ainda não estavam inseridos no programa.
(...) até então o órgão máximo do programa era a assembleia, muito embora na
legislação da UFOP a assembleia não é considerada um órgão de gestão do programa,
pelos documentos que, depois, quando eu assumi a gestão, eu fui entender a resolução
da PROPPI, lá diz que é um Colegiado, esse colegiado precisa ter uma composição
que pode ser definido pelo regimento(...) e do Colegiado se tira o coordenador. Então
a primeira, segunda e a terceira gestão, os três primeiros gestores foram escolhidos
assim na Assembleia (C1).

Os implementadores compreendem como problemática a inserção de um membro
externo ao programa em uma função tão importante como a de coordenador. A compreensão é
justificada pela necessidade de o coordenador já conhecer o programa, estando familiarizado
com a administração e com os procedimentos de rotina.
Dessa forma, pode–se perceber que as discussões realizadas entre os coordenadores e
a pró-reitoria contribuíram para o esclarecimento das normas, reforçando a importância do
diálogo e da proximidade entre esses setores.
No nível institucional também foram percebidos alguns eixos trazidos como reflexo da
falta de financiamento, tais como a falta de recursos para a realização das pesquisas, falta de
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insumos de laboratório, falta de recursos para manutenção de máquinas, além de falta de
disponibilidade orçamentária para contratação de pessoal de apoio para secretarias e
laboratórios, por exemplo. Esse tipo de contratempo influencia direto nos resultados dos
programas, uma vez que, como reforça o coordenador 1, os professores “precisam estar a mil”
para desenvolverem seus trabalhos.
Depois de observar, por meio das percepções dos entrevistados, a forma como eles
compreendem suas atribuições frente aos programas em que atuam, são trazidas no capítulo a
seguir as práticas e estratégias de atuação desenvolvidas por esses sujeitos como forma de
responder às exigências impostas pelo sistema avaliativo.
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CAPÍTULO 5: PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO DESENVOLVIDAS
COM BASE NAS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS ENTREVISTADOS
Esse capítulo traz uma análise das práticas e estratégias de atuação dos sujeitos que
estão imersos no contexto da implementação da política avaliativa da pós-graduação da
Universidade Federal de Ouro Preto. Pretende-se verificar como as práticas ou estratégias de
atuação são arquitetadas ou adaptadas com base na percepção dos implementadores sobre o
sistema avaliativo.
5.1 Práticas e estratégias de atuação desenvolvidas com base nos critérios impostos pelo
sistema avaliativo
Como foi possível observar no capítulo anterior, um dos principais fatores que
influenciam a prática dos docentes que atuam nos programas de pós-graduação é a imposição
do critério de publicação científica, feita pelo sistema de avaliação da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Essa observação corrobora com a
afirmação de Silva (2019) de que agências governamentais como a CAPES impactam as
políticas internas das universidades, afetando o trabalho dos professores, que passam a ser
submetidos a indicadores individuais de desempenho em relação ao ensino e à pesquisa.
A principal característica observada entre a teorias da performatividade previamente
definida por Ball (2010) e os achados dessa pesquisa diz respeito ao alinhamento das ações
adotadas pelos programas, pertencentes ao setor público, com métodos, cultura e sistema
ético do setor privado, exatamente como antevia o autor com relação ao comportamento dos
sujeitos imersos nessa cultura. Constatou-se que não apenas a forma de pensar e compreender
a política avaliativa de pós-graduação – conforme demonstrado no capítulo anterior –
embasam a teoria de performatividade trazida por Ball (2010), mas a forma como os docentes
organizam suas ações dentro dos programas de pós-graduação, buscando resultados, traçando
metas, lutando pela visibilidade de seus programas diante à comunidade científica do país.
Os indivíduos convidados a participar da pesquisa demonstraram reconhecer a
produção intelectual como primeiro mandamento da atuação em um docente em programa de
pós-graduação. Um deles afirma que o programa onde atua tem muita atenção ao controle da
produção intelectual, sendo que essa atenção é estendida a toda a equipe do programa:
“Estamos planejando... Nós queremos um 5 então estamos planejando...Isso se faz
internamente. O programa tem muita atenção com a questão da produção” (DAT1).
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Do ponto de vista dos coordenadores entrevistados, a importância atribuída à
publicação científica é ainda mais perceptível, sendo que a maioria deles atribui a ela o
significado de regra a ser seguida (C1, C2, C3 e C5). Essa compreensão afeta as normas de
ingresso de docentes no programa, que passam a ser credenciados com base nos índices de
produção intelectual. Assim, observou-se que os programas analisados passaram a adotar
estratégias para admissão de docentes permanentes, tais como estipular valores mínimos para
o credenciamento e selecionar os docentes por ordem decrescente de produções intelectuais,
sendo credenciados os mais produtivos dentro do número de vagas disponíveis. Como pode
ser confirmado em alguns de trechos a seguir, esse mesmo critério é utilizado para o
recredenciamento docente, o que sugere que o acompanhamento é realizado de forma
contínua:
(...) essa é a realidade do programa, a regra do jogo. Se eu entro no jogo, eu tenho
que jogar conforme as regras, ou então eu posso pedir pra sair, sou contra, tô fora
(C1).
(...) a gente tem feito recredenciamentos periódicos, hoje tá de três em três anos... a
gente tem que seguir a regra do jogo... ver os docentes mais produtivos (C2)
Para novas entradas, nós estamos avaliando a produtividade desse professor, se ele
tem ou não orientado... (...) O critério pra cortar (referência ao descredenciamento
docente) é publicação, e pouca orientação. Principalmente publicação (...). (C3)
Então qual que é o nosso critério hoje para credenciamento docente, é a pontuação
de 350 pontos, então o professor tem que ter 350 pontos de artigos publicados na
área de X, segundo o qualis, ofertar uma disciplina na pós-graduação e já ter
coorientado ou orientado algum mestrado. Então esses são os critérios que a gente
tem. (...) E aí o recredenciamento a gente faz a cada dois anos, se ele não tiver 350
nos últimos quatro anos ele é descredenciado (C4).
O nosso regimento é que a cada 3 anos, então a cada 3 anos a gente monta uma
banca, uma comissão, para avaliar como que os docentes estão diante daquele
programa: iniciação científica, publicações, orientações, quem defendeu, quem não
defendeu, etc. Com relação a publicação é obrigatório que nesse triênio de avaliação,
os professores para recadastrar ao programa, ele tenha que publicar pelo menos 2
artigos B2, no mínimo. Então ele tem que fazer essa publicação de pelo menos 2
artigos B2 (C5).

É importante ressaltar que até há alguns anos o ingresso de um docente permanente em
um programa de pós-graduação era feito de uma maneira bem mais simplificada que
atualmente, como afirma o coordenador do programa representante das CHLA. Em resposta à
pergunta “Como você ingressou nesse programa”, o coordenador afirma:
A convite. Naquela época ainda era convite. Porque o mestrado estava começando.
Começou com um grupo de professores que construiu o projeto (...) Selecionaram na
época, se não me falha a memória 9 alunos que ingressaram na primeira turma, e aí
depois eles precisam aumentar o grupo. Aí veio o convite formal do professor X
para que eu fizesse a minha solicitação de inclusão e mandasse uma carta ao
programa, pedindo que avaliassem o meu currículo, então, eu achei que era
interessante e fiz isso, um mês depois eu já estava dentro do programa (C1)
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Os trechos acima demonstram que não apenas a forma de ingresso dos docentes nos
programas foi modificada, mas todo o período de atuação desses sujeitos nos cursos de pósgraduação. Depois de passarem pelos critérios estipulados pelo credenciamento, os docentes
são monitorados no decorrer do ciclo avaliativo – realizado quadrienalmente – e os resultados
obtidos por esse monitoramento definem sobre a permanência no programa, por meio de seu
recredenciamento ou pela exclusão dele da equipe, por meio do descredenciamento.
Observou-se como uma das principais estratégias dos programas para o
acompanhamento docente o monitoramento dos currículos lattes. Um dos coordenadores
designou uma comissão de acompanhamento, formada por três docentes do próprio programa,
sendo um representante de cada linha de pesquisa, com a finalidade de analisar os currículos
lattes e levantar dados referentes às produções intelectuais de cada um.
Tem uma comissão agora que é um representante de cada linha, então três
professores fazendo a avaliação docente, levantando Lattes, pontuando trabalhos dos
professores, vai apresentar uma planilha individual para cada professor (C1)

O coordenador 1 afirma que esse processo de acompanhamento precisou ser
reestruturado nos últimos anos. Segundo ele, o acompanhamento da produção intelectual
docente era divulgado a todos os decentes do programa, sendo que as fichas individuais de
cada professor eram discutidas em uma reunião coletiva. O entrevistado narra o acontecido do
ponto de vista de um dos docentes que acompanhava a produção dos colegas:
Eu lembro uma vez um dos coordenadores projetou a ficha individual de cada
professor e discutiu com o grupo todo: “Olha aqui fulano, você tá produzindo muito
capítulo de livro, você tá investindo pouco em artigo, tem que melhorar sua
produção” (C1).

Segundo o entrevistado, a forma pública de conduzir a abordagem gerou desconforto
entre colegas que ocupavam a posições mais baixas de produtividade:
Eu lembro porque eu falei assim, oba eu sou a segunda que melhor produz no
programa. Então assim, eu estava bem. Eu me lembro daquela satisfação. Aí eu
comecei a olhar de lado e falei: putz! Porque começou com os professores que
tinham a produção melhor, aí quando foi abaixando eu fui percebendo um
desconforto (C1).

A percepção do constrangimento gerado fez o coordenador 1, ao assumir a gestão do
programa, adotar como prática o acompanhamento individual, sendo os envios das planilhas
realizados individualmente para o e-mail de cada professor. Em resposta à forma como os
colegas receberam essa mudança de estratégia, o coordenador 1 afirmou:
(...) fui criticada, porque eu deveria ter mostrado pra todo mundo como tem
professor que não faz nada... mas não é minha política. Eu nunca faço com a outra
pessoa o que eu não quero que façam comigo (C1).

Ocorre que, quando se associa a não publicação ao conceito de “professor que não faz
nada”, surge uma tendência de desconsiderar diversas outras atribuições igualmente
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importantes no ambiente acadêmico, como avaliar as defesas de teses e dissertações, conduzir
concursos para a entrada de docentes na universidade, processos seletivos para a entrada de
alunos na pós-graduação, além das atividades de cunho administrativo, como coordenar um
programa, por exemplo.
Uma das principais críticas que esse trabalho tece sobre o que foi observado em campo
dize respeito ao fato de o sistema avaliativo induzir os docentes que não publicam a serem
considerados improdutivos mesmo estando, na maioria das vezes, na fase mais atarefada de
suas carreiras profissionais, por meio do exercício de outras funções que não envolvam
publicação. Isso foi percebido claramente no relato do Coordenador 4, que associa seu tempo
de gestão com um déficit gerado em sua carreira. Ele se refere à realização de publicações, ao
mesmo tempo em que exerce a coordenação, como um dos maiores desafios com as quais ele
precisa lidar. Ele conclui a fala afirmando que o déficit de produtividade na sua carreira é um
dos motivos pelos quais ele não pretende permanecer na função de gestor
É o meu desafio maior hoje né, porque eu oriento quase 10 alunos, tô na pósgraduação e tenho dois filhos né? (...) não pretendo ficar muito mais não, por conta do
déficit que isso gera na minha carreira acadêmica, na minha produtividade. (C4)

Dessa forma pode-se afirmar ser uma das consequências trazidas pelo formato
avaliativo a modificação na percepção do que representa ser produtivo, sendo que o conceito
de produtividade passou a ser atrelada aos números de publicações realizadas por docentes. A
partir daí, o estigma carregado pelo conceito “quem não publica é improdutivo” tem sido
observado inclusive na concepção dos próprios implementadores.
Outra estratégia adotada pelos programas com o objetivo de motivar os docentes a
produzirem foi a de mantê-los informados sobre os índices totais de produção e as metas a
serem alcançadas, sendo essas últimas realizadas principalmente com base em análises
comparativas de programas de excelência. Assim, com o objetivo de alcançar a ascensão de
seu programa, o coordenador 2 afirma realizar análises comparativas que são
sistematicamente expostas aos docentes e discentes como forma de orientá-los e motivá-los a
permanecerem trabalhando juntos pela ascensão. Pode-se observar pelo relato a seguir que
uma das formas encontradas pelo coordenador 2 para manter os outros docentes cientes do
contexto em que o programa se encontra – e onde ele precisa chegar – é por meio da
conscientização feita pela comparação com outros programas da mesma área:
Estamos tendo reuniões, apresentações... eu sistematicamente mando e-mails para
fazer atualização pros professores. Nesse momento eu tô trabalhando no estudo
comparativo do programa com outros programas brasileiros. Esse estudo que eu tô
fazendo é com base em um programa que a PROPPI desenvolveu de análise de
programas de pós-graduação e nesse momento a gente consegue ver que o nosso
programa está com produção discente, docente de alto impacto...maior que alguns
programas nota seis (C2)
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Percebe-se ao final do trecho transcrito o esforço do coordenador 2 de motivar aos
colegas, uma vez que ele acredita que a noção de proximidade da ascensão tende a causar um
reforço positivo de que o trabalho da equipe tem sido bem desenvolvido. Destaca-se ainda o
uso da abordagem de aproximação entre os colegas, ou como diria o próprio coordenador 2, a
realização de “acompanhamentos quase personalizados com os professores do programa”.
O programa representante das CHLA convidou um professor de um programa de
conceito 7 para realizar uma palestra para seus docentes com o objetivo para compartilhar
algumas das estratégias que aqueles implementadores adotaram para atingir ao conceito
máximo. Um dos aprendizados absorvidos pelo programa foi evitar a discrepância entre a
produção intelectual docente. A lição aprendida e implementada foi a de acompanhar
principalmente os professores que demonstrarem uma dificuldade maior de produção, uma
vez que não é interessante ter uns produzindo muito e outros produzindo pouco. Isso é
explicado pelo fato de que todos os docentes compõem juntos o mesmo denominador da
divisão produção intelectual por docente permanente, sendo que a baixa produtividade de um,
afeta o resultado de todos:
E isso não foi algo que nós inventamos, isso foi algo que eu aprendi com o Ângelo,
que hoje é um dos assessores do Bob na CAPES, ele esteve aqui, nós os convidamos
pra vir falar pros professores, porque o programa dele é sete, ele tem uma longa
experiência na coordenação do programa, e ele foi um dos responsáveis a fazer o
programa subir, porque ele criou estratégias, então essa estratégia nós aprendemos
com ele (C1).

O coordenador 1 afirma que, logo após a entrega do Relatório Sucupira, os professores
que não tiverem obtido a produção necessária para permanecerem credenciados são
transformados em colaboradores. Eles passam um período de um ano sem oferecer vagas com
o objetivo de se dedicarem às exigências de produção, e ao mesmo tempo, não serem
caracterizados como permanentes.
Se eu observo que um professor ao longo de dois primeiros anos do quadriênio não
produziu nada, eu vou transformá-lo em colaborador agora, no final do ano, pra que
ano que vem ele não impacte negativamente o Programa, e ele fica um ano sem
oferecer vaga (C1).

A estratégia de transformar o professor permanente em colaborador é justificada pela
não computação dessa última categoria nos índices que resultam a média final dos programas
de todas as cinco áreas de conhecimento. Essa média, obtida principalmente pela relação entre
a produção intelectual e o número de professores permanentes, impacta diretamente no
conceito final atribuído ao programa.
Compreende-se a manipulação temporária de um docente considerado pouco
produtivo na categoria de colaborador como uma tentativa de se evitar que eles impactem
negativamente a média final do programa. Ao mesmo tempo, essa estratégia é vista como uma
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forma de incentivo à recuperação da produtividade do colega, dando a ele tempo de produzir,
melhorar seus índices, e posteriormente, retornar ao quadro de permanente do programa.
Se nesse um ano ele não recuperar a produção, ele não atingir a nota que ele precisa
pra voltar a ser um professor titular do programa, aí sim ele é descredenciado, ele não
é descredenciado direto, ele passa a categoria de colaborador, e eu não posso fazer
isso junto à Plataforma Sucupira, se não ele já impacta negativamente... (C1)

Sob a justificativa da necessidade de melhorar o corpo docente do programa para
aumentar os índices de publicação, o coordenador do programa representante da área Ciências
Exatas e da Terra relatou ter modificado recentemente a estrutura do corpo docente do
programa à qual coordena. Ele afirma que após um recredenciamento realizado em 2018, os
vinte e quatro docentes que atuavam no programa foram escalonados em ordem decrescente
de produção intelectual. O colegiado decidiu, com base em um levantamento da produção
intelectual total do programa, que apenas os 16 docentes mais produtivos teriam condições de
serem mantidos como permanentes, sendo este número estabelecido pela média de alunos
titulados anualmente nesse programa.
Foi decidido que esses os quatro próximos da lista seriam transformados em
colaboradores, e os outros quatro seriam descredenciados, para que não impactassem
negativamente a divisão de produção intelectual por docente permanente do programa.
Por uma falta de observância à Portaria CAPES Nº 81/2016 que estipula os papéis de
cada categoria, os docentes transformados em colaboradores continuaram desempenhando
todas as tarefas referentes aos permanentes: I - desenvolvimento de atividades de ensino na
pós-graduação e/ou graduação, a II - participação de projetos de pesquisa do PPG e a III orientação de alunos de mestrado ou doutorado do PPG, além de apresentarem vínculo
funcional-administrativo com a instituição – VI. Dessa forma, continuavam caracterizados na
categoria permanente e seriam, portanto, contabilizados como tal. Por esse motivo o
coordenador decidiu desfazer a operação e manter todos os 20 docentes como permanentes do
programa, assumindo o risco de abaixar a média final de seu programa.
Outra estratégia encontrada por alguns dos programas para aumentarem seus índices
de produtividade é por meio do estímulo também à produção intelectual discente. Uma das
abordagens observadas foi a obrigatoriedade de submissão e/ou publicação de artigo científico
como requisito para o agendamento da defesa de dissertação ou tese. No caso de defesa de
dissertação, o programa representante da área Ciências Exatas e da Terra (CET) estabelece
como obrigatoriedade o comprovante de submissão de pelo menos um artigo científico
publicado em periódico de classificação mínima B2 na respectiva área de conhecimento. Já os
candidatos à defesa de tese precisam comprovar além da submissão, pelo menos uma
publicação de um artigo também com classificação mínima B2.
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(...) comprovar, antes da defesa da dissertação de Mestrado, a submissão de, pelo
menos, 1 (um) artigo científico. No caso do Doutorado, antes da defesa da tese,
comprovar a aprovação de, pelo menos, 1 (um) artigo científico e a submissão de
outro. Tanto para Mestrado quanto para Doutorado, a revista deve ser A1, A2, B1 ou
B2, segundo critérios da CAPES. (C2)

Assim como este programa, o representante das Engenharias I também utiliza a
estratégia de condicionar defesa à publicação de artigo científico. O coordenador desse
programa afirma que a não exigência dessa obrigatoriedade anteriormente provocou o
rebaixamento do programa do conceito 4 para o conceito 3 na última avaliação quadrienal:
Para doutorado a pessoa simplesmente entregava a tese e ia pra defesa... e com isso
nós geramos poucas publicações. Foi o índice que pesou de forma negativa na
avaliação do programa para ele ter mudado de quatro pra três. Então nosso nível de
publicação tá muito baixo. Desde quando eu assumi nós passamos a exigir isso aí.
Ninguém vai pra defesa de mestrado sem submeter um artigo e pra doutorado sem
ter um aprovado e um submetido. (C3)

Como pode ser observado acima, a recomendação realizada pela comissão avaliadora
das Engenharias I ao programa 3 mudou completamente o discurso e a forma de agir dos
implementadores. Compreende-se a fala do coordenador 3 “Ninguém vai pra defesa de
mestrado sem submeter artigo e pra doutorado sem ter um aprovado e um submetido (C3)”,
como uma forma de repassar aos alunos a indução recebida pela CAPES buscando o aumento
dos índices do programa.
Ao analisar a justificativa para a redução do conceito na ficha de avaliação desse
programa confirmou-se como a principal causa para o rebaixamento a produção regular de
artigos em periódicos. Embora os avaliadores tenham relatado um pequeno progresso em
comparação à avaliação anterior, eles afirmaram não ter sido suficiente para atingir a um
“Bom” nível de avaliação. A recomendação trazida pela comissão avaliativa foi que o
programa incrementasse a produção em periódicos A1 e B1 para conseguir progredir neste
item, principalmente com a participação de discentes. De acordo com a Ficha de Avaliação do
programa 3, isso provocaria uma melhora neste quesito:
A produção técnica do programa é um ponto forte, mas com desequilíbrio entre os
docentes. A produção em termos de artigos em periódicos é regular (total de 52
artigos em periódicos em geral com predomínio em B1 e B2) e a em congressos é
considerada boa. Neste conjunto o programa apresentou uma melhora em
comparação com a avaliação anterior, mas não suficiente para atingir o nível de
avaliação de bom de acordo com o documento de área - Engenharias I. É
fundamental incrementar a produção em periódicos A1 a B1 para que possa
progredir neste item, principalmente com a participação de discentes, o que também
provocará uma melhora nos índices dos quesitos Corpo discente, teses e
dissertações. (Ficha de Avaliação/Pedido de Reconsideração - 2013/2016)

Além de a produção discente ter sido observada como pré-requisito para aptidão à
defesa, foi observado em alguns programas que a produção intelectual conjunta entre os
orientandos e seus orientadores, bem como o cumprimento dos prazos estipulados pelos
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programas, têm sido levados em consideração para concessão e manutenção de bolsas de
estudo aos discentes. É possível observar nesses dois trechos transcritos que os coordenadores
definem o perfil de aluno mais compatível com os interesses dos programas e passam a
distribuir as bolsas de estudo em função dessa compreensão de merecimento:
A gente é muito restrito nisso, principalmente agora com problemas de bolsas, nós
temos 6 bolsas e 15 alunos, a gente não tá falando de merecer? Então o primeiro
colocado tem bolsa, se ele não tá merecendo, não tá fazendo jus, se ele que foi o
primeiro colocado, se ele for reprovado ou não satisfazer algumas regras do nosso
programa, ele perde a bolsa e ela vai para o próximo candidato que foi classificado
(C5).
(...) a gente também quer contemplar pelo mérito, incentivar aqueles alunos que a
gente sabe que vai fazer um bom trabalho, porque a gente precisa disso né? A
produção não é só do professor, é produção discente também, que é até mais
valorizada que a produção individual do professor (...) (C1)

Nesses dois casos é possível observar a liberdade de atuação dos implementadores que
atribuem as poucas bolsas disponíveis nos programas aos alunos que atendam aos critérios
previamente estipulados. Essa estratégia tende a favorecer os resultados dos programas uma
vez que a seleção dos alunos mais promissores pode fazer com que os programas obtenham
melhores resultados.
Se a ação dos coordenadores não dipusesse de certa margem de atuação (BALL,
2010), ou de discricionariedade (LIPSKY, 2010), se eles, por exemplo, precisassem se ater
exclusivamente a critérios como situação socioeconômica ou classificação no processo de
seleção dos alunos, independente de merecimento, talvez o comportamento dos alunos não se
tornasse tão compatível com os objetivos da política avaliativa. Como pode ser observado,
não apenas a concessão, mas a permanência dos alunos depende dos resultados por eles
obtidos, da mesma forma como ocorre com os programas.
Isso comprova que a discricionariedade dos implementadores permite a eles adaptarem
as ações dos programas aos objetivos da política avaliativa, o que corrobora com as teorias
que definem os implementadores como sujeitos de extrema importância não apenas no
processo de implementação de políticas públicas, mas também nos resultados que serão
advindos desse processo (MAYNARD-MOODY e MUSHENO (2003); LIPSKY, 2010;
LOTTA, 2010; OLIVEIRA 2014; OLIVEIRA 2019).
Além disso, por meio do intermédio direto com os alunos, pelo fato dos
implementadores ocuparem a linha de frente do contexto de implementação, como já
discutido por autores como Maynard-Moody e Musheno (2003), Lipsky (2010) e Oliveira
(2019), é possível a eles adaptarem as necessidades dos programas às realidades a que eles
enfrentam tais como a obrigação de produzir, e ao mesmo tempo, a falta de recursos
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financeiros para possibilitar a concessão de bolsas a todos os pesquisadores e,
consequentemente, a dedicação exclusiva de todos eles.
Observa-se ainda que quando os coordenadores demonstram priorizar o perfil de aluno
merecedor, há uma relação direta com a percepção estereotipada de cliente trazida por Jilke e
Tummers (2018). Ainda que desconheçam a teoria, os coordenadores entrevistados priorizam
os alunos que julgam merecedores para atribuírem a eles as poucas bolsas de que dispõem os
programas – no caso do programa 5, a oferta de bolsas não supre sequer a metade da demanda
de alunos. Assim, são decididas quais condições que tornam um discente elegível ao
recebimento de bolsa de estudos tais como publicar com o orientador, cumprir os prazos
previstos para as atividades dos programas, não ter reprovações em disciplinas.
Alguns dos coordenadores afirmaram utilizar a estratégia de descentralização de
tarefas como forma de viabilizar o acompanhamento discente. Assim, em forma de comissões,
os próprios professores do programa assumem o monitoramento dos alunos e ex-alunos:
Então tem uma comissão trabalhando no acompanhamento discente (...) os egressos,
onde é que estão esses egressos? Estão trabalhando ou não estão, se estão fazendo
doutorado ou se não estão, os que estão aqui, como está o desempenho deles, se
estão qualificando dentro da data certa, defendendo dentro da data certa (C1)

Assim como os programas representantes das CHLA e CSA, o programa das CET
também realiza o controle das atividades do corpo discente, porém, como se trata de um corpo
discente bem menor, o trabalho é feito por um docente apenas, e não por uma comissão como
no programa acima:
(...) o nosso maior desafio hoje é controlar o tempo de defesa. E eu tenho um
professor do colegiado que é o responsável por esse controle e ele tá trabalhando
junto, tendo reuniões pessoais com os alunos, pra gente não atingir, não estourar, o
tempo de defesa. (...) A gente tem feito um controle muito restrito dos prazos de
defesas de mestrado e doutorado pros alunos, aqueles que não se adequam aos
prazos têm sido desligados (C2).

Além dos professores trabalharem diretamente para o programa, monitorando tanto os
colegas quanto os alunos, foi observado que eles desenvolvem suas próprias estratégia de
produtividade, com o objetivo de monitorarem a si mesmos. Assim, dentre as estratégias de
atuação docente observadas, estão o estabelecimento de parcerias com coautores com o
objetivo de unir forças e otimizar o trabalho e, consequentemente, o número de publicações; a
publicação conjunta com os orientandos, principalmente no caso dos docentes coordenadores;
e, em todos os casos, o acompanhamento próximo dos discentes visando a garantir que os
trabalhos deles resultem em publicações.
O trecho transcrito a seguir demonstra como o programa 1 desenvolve essa estratégia
de parceria com coautores visando à otimização dos resultados:
(...) gente publica junto, e isso não quer dizer que nós sentamos para escrever o
mesmo texto tá, pegamos a pesquisa e falamos: olha a gente pode fazer um artigo
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sobre isso e um artigo sobre isso, qual que você pega? Ah eu pego esse. Então eu
fico com esse. Cada uma escreve um artigo, põe o nome da outra e manda pra
revista, porque a pesquisa foi feita pelas duas, mas a gente tem aí dois artigos
concorrendo para ser publicado (C1).

Outro entrevistado (DRI2) também deixou transparecer a estratégia de união de forças
para a obtenção de mais resultados. Da mesma forma em que ele colabora com outros autores
na produção de artigos, ele demonstra utilizar a contribuição de seus colegas em seus
trabalhos:
Meus coautores, basicamente, são aqueles que se envolveram com aquela pesquisa
propriamente dita. Existem várias pessoas que colaboram comigo nas minhas
pesquisas e com quem eu também colaboro, mas as publicações levam autoria
daqueles que participaram. Em geral a ordem de autores, inclusive, respeita a
quantidade de trabalho que cada um teve e tudo... (DRI2)

Essa estratégia também foi observada no programa representante das Ciências Exatas
e da Terra. Um dos entrevistados desse programa afirma que a busca por coautores ocorre
sempre “(...) por afinidade de trabalho e de interesse por uma mesma coisa (...) e também de
procedimentos ou de modos de proceder (DAT2)”.
De acordo com um dos entrevistados das Ciências Humanas, Letras e Artes, esta
estratégia se tornou uma política comum, sendo raros os casos de pesquisadores atuando
sozinhos:
(...) uma coisa que eu tenho feito é convidar colegas para publicar comigo, ou para
trabalhar comigo, então isso é muito comum nos programas grandes, ninguém mais
produz sozinho no seu gabinete. Então essa é uma política de trabalhar e isso
permite aumentar a produção. (DAT1)

Esse mesmo entrevistado atribui a ascensão do programa onde atua à união de forças
da equipe. Segundo ele, visando à ascensão do conceito três para o conceito quatro, ele e seus
colegas utilizaram como estratégia elevar a produção dos professores, na margem do 4.
“Então para ser 4 a gente precisa disso, disso e disso (DAT1)”. Depois de percorrerem o
caminho traçado, os implementadores obtiveram a ascensão e inclusive puderam abrir o curso
de doutorado, cujo projeto, segundo o coordenador do programa (C1), “estava na gaveta”
praticamente pronto uma vez que o programa “já tava esperando ir pra quatro”, no momento em
que foi divulgada permissão da CAPES para o credenciamento.
Essa estratégia de dividir os esforços com a finalidade de obter maior número de
resultados é uma maneira encontrada pelo coordenador acima de, dentre outras coisas, agilizar
o fluxo de publicação que, segundo ele, tem sido um processo extremamente demorado
devido ao atual formato de avaliação. Alguns periódicos da área em que o docente atua
possuem fila de espera superior a dois anos. Nas palavras do entrevistado “as revistas A1 e A2
tão lotadas de artigos, já tem revistas que só estão aceitando artigos para 2022” (C1).
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Cabe destacar a centralidade que as estratégias adotadas pelos docentes que atuam
como coordenadores têm para o desenvolvimento de sua produção intelectual. Assim, eles
foram consultados a respeito do que fazem para conseguirem se manter produtivos enquanto
permanecem em uma atividade administrativa que demanda tanto tempo como a gestão de um
programa de pós-graduação.
O interesse nesse questionamento surgiu tendo em vista que o fato de coordenar o
programa não isenta os coordenadores da obrigatoriedade de produção, ou seja, ainda que eles
comprometam de 15 a 20 horas semanais para atividades administrativas, eles continuam
fazendo parte do denominador pela qual serão divididas as produções intelectuais.
Uma das estratégias observadas a esse respeito foi a de ao mesmo tempo realizar o
acompanhamento da produtividade de seus orientandos e utilizar sua participação nos
trabalhos deles, como objetivo de otimizar seu número de publicações. Segundo o
Coordenador 1:
(...) a gente só consegue fazer isso se tiver outras pessoas junto, entendeu, porque
senão você não dá conta, eu estou inserida em três pesquisas, comecei o ano com
sete orientandos de mestrado, cooriento uma tese de doutorado, tenho três de TCC e
uma de iniciação científica, é muita pesquisa, muita gente, muito trabalho sendo
produzido, e se eu não estiver do lado de cada uma dessas pessoas pra ajudar a
construir o texto eu não publico! (C1).

Assim, da mesma forma como o Coordenador acima, o Coordenador 5 afirmou utilizar
sua participação na produção intelectual de seus orientandos para se manter produzindo
enquanto permanece na função de Coordenador:
Eu, a minha estratégia é... (em tom de hesitação) Publicação minha, eu não tenho
atualmente, mas eu estou tentando publicar com os meus orientandos, é das
dissertações deles que saem as minhas publicações enquanto eu estou na
coordenação (C5).

Dentro da estratégia de acompanhamento discente foram encontradas desde práticas
mais simples como controlar as atividades dos orientandos por meio de planilhas individuais,
como a realização de reuniões e orientações por videoconferência, e-mail e whatsapp. Um dos
docentes recentemente inseridos afirma que realiza o acompanhamento do andamento das
pesquisas de maneira manual, à qual ele mesmo classifica como arcaica:
Na verdade isso [em referência ao controle de prazos] tá começando agora. Como eu
entrei ano passado, meus alunos estão em processo de coleta de dados e início de
produção de alguma coisa. Mas o que eu tento fazer é, isso bem arcaicamente, tenho
aqui minha planilhinha de alunos, cada um tá fazendo o que, o que cada um vai
gerar, pra poder ficar no pé de cada um, mas isso de uma forma muito arcaica, ainda
tenho que aprimorar muito minha técnica (DRI4).

Esse trecho deixa transparecer uma forma de indução dentro do discurso do DRI4.
Como pode ser observado, ele acompanha o desenvolvimento das pesquisas de seus
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orientandos, e depois de mapear o que cada um está produzindo, ele consegue projetar os
possíveis produtos que sairão daqueles trabalhos, passando a cobrar para que os alunos
concluam as tarefas planejadas.
Enquanto o docente acima prefere realizar o acompanhamento de seus orientandos de
forma mais tradicional, houve relato de outro entrevistado que utiliza tecnologias como
whatsapp e e-mail para agilizar a comunicação e racionalizar o tempo gasto para orientação.
O relato a seguir traz um exemplo da utilização desses recursos para agilizar o trabalho de
orientação e acompanhamento discente:
(...) eu tento orientar os meus alunos a serem mais independentes, eu não sou do
orientador que marca um horário por semana para orientar o aluno, então traço
estratégia com o aluno e dou uma tarefa pra ele, daqui um mês você volta e vê o que
você produziu, então eu geralmente faço orientações mensais por e-mail, por
WhatsApp, não tenho assim um tempo determinado (DRI3).

Este mesmo entrevistado utiliza a estratégia de selecionar como orientandos alunos
que se demonstrem proativos e independentes, principalmente pelo fato de ele conciliar suas
atividades docentes com uma das pró-reitorias da Universidade. Assim, a proatividade é um
requisito decisivo a ser observado no sentido de aceitar ou não assumir a uma determinada
orientação, tendo em vista a escassez com que esse docente precisa lidar:
Eu tento sempre trabalhar com que ele seja mais independente possível, que ele
procure as referências necessárias. Eu dou a base, ele procura as demais, ele faz a
revisão, eu defino com ele a metodologia descrita, a metodologia de divisão do
trabalho dele e ao final ele me entrega um produto que faço a revisão e vai pra
publicação. Se eu pegar um aluno que não tem muita pro atividade eu sofro mais e
ele também (DRI3).

Essa estratégia remete à teoria de Jilke e Tummers (2018) que ressalta a percepção de
merecimento dos implementadores como um fator de influência na seleção dos clientes. Nesse
caso, ao selecionar os alunos mais proativos, pode-se observar uma aproximação na estratégia
desse implementador entre a escolha do primeiro grupo citado pelos autores, o grupo dos
alunos os mais esforçados, e o terceiro grupo que diz respeito aos mais promissores. O fato de
o orientando ser esforçado e ser promissor faz com que a orientação tenha maiores
possibilidades de ser concluída, com o menor desgaste por parte do orientador. Novamente,
citando a teoria dos autores, esses alunos/clientes podem não ser "merecedores" em termos de
suas necessidades, mas o são em termos de serem dignos de investimento, por se tratar de
uma situação de tempo escasso e recursos limitados.
Esses trechos comprovam que, de uma forma ou de outra, individual ou coletivamente,
da maneira como podem, tanto os programas têm encontrado formas de monitoramento e
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manutenção de controle das atividades dos docentes e discentes, quanto ao próprios docentes
têm replicado essas estratégias, repassando-as a seus alunos.
Em alguns dos trechos das entrevistas realizada com os docentes foi possível perceber
que eles não apenas absorvem essa indução como passam a reproduzi-la pelo desejo que todos
têm de atuar em um programa que seja reconhecido pela comunidade acadêmica, que tenha
mais recursos e melhores condições de desenvolvimento das pesquisas. Além disso, de acordo
com o DRI1, a aderência dos docentes ocorre porque eles querem estar entre os profissionais
mais bem sucedidos, ou nas palavras utilizadas pelo entrevistado, querem “estar na crista da
onda” (DRI1).
Além disso, a estratégia de descentralizar o acompanhamento da produtividade
discente e docente foi vista como útil no sentido de que a redistribuição do trabalho tende a
aliviar a sobrecarga imposta ao coordenador, que como já discutido anteriormente, precisa
cuidar dos assuntos administrativos do programa, além de dar aula, pesquisar e publicar.
Depois de trazidas as principais estratégias de aumento da produção intelectual
observadas nos programas analisados, surgem algumas considerações que devem ser
realizadas com o objetivo de pensar sobre os achados. Em primeiro lugar, como pode ser
observado nas páginas anteriores desse capítulo, as estratégias referentes ao aumento da
produção intelectual partem pincipalmente dos coordenadores, que representam as vozes dos
programas. Eles se mostraram figuras estrategicamente bem posicionadas, o que os permite
repassar a indução tanto aos docentes quando diretamente aos discentes. Em ambos os casos
foi observada a existência de monitoramento de produtividade e da ideia de sanção, seja por
meio de descredenciamento no caso dos docentes, ou por meio da retirada de bolsa ou do
desligamento do programa, no caso de alunos considerados improdutivos.
Com relação à estratégia de parceria entre autores para a otimização do número de
publicação intelectual, é preciso pensar que embora represente uma ferramenta valiosa,
existem trabalhos demonstrando formas de utilizações negativas a respeito dessa abordagem.
Uma delas envolve o que Rossoni (2018) denominou coautoria cerimonial, ou seja, um tipo
de coautoria em que o autor não contribui ou, quando muito, contribui de forma
extremamente superficial na preparação de um artigo para publicação. Para esse autor, apesar
de ser publicamente reprovável, a coautoria cerimonial é essencialmente eficaz porque é uma
prática subterrânea, residindo nas relações íntimas ou de proximidade entre autores.
Outra consideração que deve ser realizada é a respeito da presença da cultura de
performatividade discutida por autores como BALL (2010), HOSTINS (2017), SILVA
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(2019). Essa cultura, segundo Silva (2019) é fortemente associada à obtenção de resultados,
que por sua vez, são medidos por métricas que torna o trabalho acadêmico um produto que
pode ser mensurado a partir de indicadores.
Se por um lado os docentes reclamam no capítulo de percepções do formato
produtivista instaurado na pós-graduação, por outro eles se demostram engajados nas normas
e estratégicos no que diz respeito à obrigatoriedade de cumpri-las. Isso pode ser considerado
uma forma de acomodação à performatividade instaurada pelo Estado regulador (HOSTINS,
2017), ou à mistura entre resistir e aderir a alguma norma, paradoxo definido por Ball (2010)
como capitulação e resistência, que implica na adoção de um ideal à qual se rejeita.
Observa-se que quando os programas estipulam o acompanhamento e a avaliação
docente com base em um período analisado, o que eles estão fazendo nada mais é do que
replicar o que o sistema de avaliação faz com eles. Eles criticam a ideia de serem avaliados
por meio exclusivamente de produção intelectual, mas o julgamento de entrada ou
permanência do docente no programa é feito com base na análise desse critério. Em nenhum
caso foi mencionado como critério de entrada a forma como o docente ministra suas aulas, o
feedback trazido pelos orientandos sobre a forma como o docente é como orientador. Dito de
outra forma, pode-se afirmar que o sistema de avaliação induz ao comportamento
produtivista, e os sujeitos envolvidos o replicam sem maiores questionamentos.
Outra questão a se pensar é que a sobrecarga ocasionada pela profissão docente tem
feito com que surja uma tendência cada vez maior de a interação professor-aluno ser realizada
por mídias de comunicação, como whatsapp, e-mails, telefone, etc. Por meio dessa tendência
surge uma possibilidade de que os orientadores, como no exemplo trazido, passem a
selecionar alunos cada vez mais independentes, que consigam otimizar ou economizar o
tempo de orientações presenciais, atuando em suas pesquisas da forma mais autônoma
possível.
Isso significa dizer que o atual formato de avaliação pode estar fazendo com que os
implementadores que atuam nos programas de pós-graduação, visando ao objetivo de
otimização do tempo, abram mão de parte da dedicação que deveria ser dada às atividades de
ensino e à interação entre professor-aluno. Assim, afirma Silva (2019) as atividades de ensino
acabam sendo comprometidas por uma lógica produtivista, levando o professor a adotar
estratégias de ensino que não promovem o desenvolvimento de competências teóricas,
epistemológicas ou metodológicas.
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Por fim, o fato de o formato avaliativo supervalorizar a publicação científica,
sobretudo nos estratos A, que são superiores, tem contribuído para a formação de
características de quase mercado tanto entre os autores, que submetem seus artigos e almejam
que eles sejam aprovados nessas melhores classificações, quanto dos próprios estratos de
categoria B e C que com certeza desejarão melhorar seus conceitos, para atraírem assim mais
propostas de submissão.
Como trazido pelo entrevistado DRI1, existem casos em que os pesquisadores estão
pagando para terem suas pesquisas publicadas. Isso torna a qualidade da pesquisa
questionável, tendo em vista que o interesse dos editoriais na obtenção de recursos financeiros
pode fazer com que eles se tornem cada vez menos exigentes, o que pode vir a comprometer
seriamente a credibilidade das classificações trazidas pelos qualis.

5.2 Práticas e estratégias de adaptação dos implementadores ao contexto político e
econômico da pós-graduação e algumas modificações encontradas no trabalho docente

Como já discutido anteriormente nessa pesquisa, A CAPES, vinculada ao Ministério
da Educação (MEC), e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), dentre outras coisas, fomentam os programas de pós-graduação, concedendo bolsas
para pesquisadores em vários níveis, estabelecendo critérios para qualificação de revistas
acadêmicas e utilizando indicadores de desempenho docente para concessão de bolsas e de
apoio financeiro (SILVA, 2019).
Os repasses feitos à CAPES e ao CNPq têm sofrido sérias refrações nos últimos anos.
Moura e Camargo Júnior (2017) ressaltam a existência de um ciclo raro de financiamento
contínuo à pesquisa e pós-graduação ocorrido de 2007 a 2014 em quase todos os estados
brasileiros. Amaral (2017) explica essa ocorrência ao mostrar que de 2004 a 2014, com
exceção de 2011, a execução orçamentária foi superior à inflação do ano anterior em mais de
5 pontos percentuais, chegando a ultrapassar os 10 pontos percentuais em 2007 (11,97 pontos
percentuais) e em 2009 (11,06 pontos percentuais).
Esse ápice foi interrompido por uma crise política pelo qual o Brasil passou em 2015.
Nesse ano, de acordo com Amaral (2017), a diferença entre a variação anual dos valores
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financeiros da execução orçamentária da União foi de quase 5 pontos percentuais negativos.
Ou seja, enquanto a variação anual de arrecadação caiu para 1,45%, a inflação refletida
naquele ano foi de 6,41%, e no ano seguinte 10,67%.
Em 2016, sob a justificativa da necessidade de se reestabelecer o controle
orçamentário, o governo aprovou a Emenda Constitucional 95, conhecida como a PEC do
Teto, que passou a estabelecer um limite para os gastos públicos, por um período de 20 anos,
gerando questionamento sobre o futuro educacional do país. A Emenda 95 de 2016 estabelece
o teto para as despesas primárias de cada poder, que passarão a ter suas bases fixadas no valor
das despesas pagas no exercício de 2016. A partir do primeiro exercício financeiro, será
permitida apenas a correção deste teto pelos índices de inflação, indicados pelo IPCA (Índice
de Preços ao Consumidor Amplo) do respectivo ano anterior. O documento tem previsão de
duração de vinte exercícios financeiros, ou vinte anos, com a possibilidade de uma alteração,
que poderia ocorrer apenas após o décimo exercício de sua vigência, por meio de um projeto
de Lei de iniciativa do Presidente da República (FERRI, MARQUES e MELO, 2016).
Alguns estudos têm convergido na constatação de que a escassez de financiamento
público tem incentivado uma competitividade excessiva entre os docentes pesquisadores,
fazendo-os aderir e naturalizar a cultura do produtivismo acadêmico. Para Sguissardi e Júnior
(2009), esta ideologia produzida pela burocracia estatal, representa hoje um dos pilares
centrais da cultura da instituição universitária.
De certa forma, os resultados obtidos até aqui demonstram que tanto as percepções
quanto as formas de resposta ao sistema de avaliação pelo implementadores da política na
UFOP são marcadas pela compreensão da importância da publicação. Como também já
discutido, os implementadores não têm escolha senão aderir aos valores expressos pelo
sistema, uma vez que o financiamento é condicionado a esses índices.
Stephen Ball (2005) discute a esse respeito de que o acirramento de recursos públicos
estimula uma cultura empresarial competitiva nos sistemas educacionais. Assim como este
autor, Afonso (2000) demonstra que escassez de recursos tende a fazer com que o Estado,
visando ao controle das despesas públicas, estabeleça critérios de avaliação que dão origem a
características

mercantilistas

em

setores

educacionais

como

o

gerencialismo,

a

performatividade e o profissionalismo, trazidos por Ball em um de seus trabalhos em 2005.
Esse tipo de característica modifica completamente a forma de os professores atuarem.
A partir da necessidade de competir por recursos, de prestar contas de seus índices de
produtividade, de precisar gerenciar os colegas (como é o caso dos coordenadores) os
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docentes passam a utilizar tempo e energia cada vez maiores em atividades não relacionada à
docência, que deveria ser a principal função de um professor.
A função de coordenador de programa se mostrou particularmente valiosa para a
observação do formato mercantilista que tem assumido a pós-graduação. Pelo fato de eles
desempenharem o papel de professor, orientador, administrador, eles têm maior proximidade
com o impacto da restrição orçamentária nas atividades do programa, além de observarem
dessa posição mais bem localizada o desgaste que isso impõe sobre os profissionais que
precisam manter as atividades do programa funcionando a qualquer custo.
No entanto, o fato de ser o administrador de um programa de pós-graduação,
principalmente no contexto financeiro em que está inserido o Brasil, foi observado como
extremamente desgastante. Assim, a vinculação dos índices de produtividade à obtenção de
financiamento, bem como todas os eixos discutidos na seção anterior, tem feito com que os
coordenadores não demonstrem motivação em permanecer no exercício da função. Esse efeito
é observado principalmente no caso das coordenadoras, uma vez que as mulheres demonstram
sobrecarga maior no que diz respeito ao exercício da coordenação. Todas elas demonstram
cansaço ocasionado pela necessidade de trabalhar em horas de descanso, além da necessidade
de conciliar a vida profissional com as tarefas de casa, dentre elas a criação dos filhos.
Por fim, a sobrecarga de trabalho e a associação à improdutividade causadas pelo
exercício da função de coordenador de programa resultam na falta de interesse pelo cargo. A
maioria dos coordenadores entrevistados (quatro dos cinco) não queriam assumir ao cargo de
coordenador ou não pretendiam permanecer na função quando foram entrevistados. Dois
deles afirmaram ter assumido ao cargo por falta de pessoas interessadas para assumir a função
e pela importância que atribuem à necessidade de contribuir com o programa.
Ainda com relação às justificativas para não se interessarem em permanecer por muito
tempo no cargo estão o déficit ocasionado na produtividade do docente, uma vez que a
sobrecarga ocasionada pela coordenação dificulta a realização de pesquisas e publicações, e a
própria sobrecarga de trabalho imposta a esses sujeitos. Esses profissionais que já atuavam em
regime de dedicação exclusiva afirmam ter tido um acréscimo de 15 a 20 horas de trabalho
por semana.
Essa foi uma das principais diferenças observadas entre os coordenadores e os
docentes do programa: professores reclamam, questionam o sistema, mas não pretendem
deixar a função de professor de pós-graduação. Os coordenadores, no entanto, demonstram
desempenhar a função administrativa como uma obrigação (temporária) à qual todos estarão
sujeitos em pelo menos um momento da sua carreira, independente de isso causar déficits de
137

produtividade, mal-estar entre os colegas, que de certa forma são subordinados ao
coordenador, sobrecarga de trabalho e até mesmo problemas de saúde, ocasionados pela
intensidade da rotina diária desses sujeitos.
Ao analisarem essa questão, Sguissardi e Júnior (2009) trazem como um dos
resultados de uma pesquisa realizada durante quatro anos, em sete universidades federais da
Região Sudeste do Brasil, que o contexto de mercantilização da universidade brasileira nas
últimas décadas deu origem a uma cultura que estigmatiza o adoecimento docente. Os autores
constataram que mesmo em instituições especializadas na área da saúde, não havia serviços
que trouxessem bancos de dados sobre afastamento de servidores em geral, por razões de
doença. Na única em que eles encontraram, observaram uma enorme defasagem entre
afastamentos de funcionários técnico-administrativos e professores.
Durante uma das entrevistas realizadas na pesquisa dos autores, o entrevistado, um
professor da área da saúde e ligado à pós-graduação, afirmou aos autores que mesmo que
houvesse um serviço voltado à saúde dos docentes, eles não procurariam assistência em razão
do estigma que acompanha as doenças, principalmente de fundo nervoso ou mental, haja vista
a associação feita entre adoecimento e improdutividade, inclusive pelos próprios afetados.
É possível inferir que a falta de recursos públicos desencadeia quase todos esses
problemas: competitividade, necessidade de produzir, necessidade de excluir da pósgraduação colegas que não produzam, mal-estar entre as relações cotidianas, etc. Os
programas têm recorrido ao financiamento externo exatamente porque desejam minimizar
esses efeitos.
Assim, há uma tendência cada vez maior de os programas de pós-graduação serem
incentivados a buscar parcerias com outras fontes de financiamento que não aquelas
provenientes do governo. É importante ressaltar que a política de desenvolvimento da pósgraduação já vinha fazendo essa recomendação por meio dos Planos Nacionais como pode ser
observado no VI PNPG (2011-2020), é necessário
“Estimular a parceria dos programas com as empresas, na busca de suporte
financeiro para a ampliação do número de bolsas. Isso deveria ser feito, sobretudo,
em áreas para a ampliação do número de bolsas. Isso deveria ser feito, sobretudo,
em áreas que participam de cadeias produtivas, visando formar recursos humanos
capazes de que participam de cadeias produtivas, visando formar recursos humanos
capazes de alavancar o desenvolvimento econômico e social” (VI PNPG, 20112020, vol. I).

Essa recomendação vem sendo atendida em alguns dos programas analisados nessa
pesquisa. Entre as principais parceiras realizadas entre os programas analisados e o setor
privado foram mencionadas as empresas Petrobrás e Vale S.A., como pode ser observado no
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trecho da entrevista de um dos coordenadores e um docente recentemente inserido nesse
mesmo programa:
A gente tem três empresas privadas interessadas em fazer parcerias com alguns
laboratórios e existe um laboratório aqui do departamento X que já tem uma parceria
com a PETROBRÁS e com a Vale. Então, isso, tem nos dado uma certa folga, né,
no orçamento, mas não quer dizer que a gente vai continuar mantendo os serviços de
ponta. (C2)
Bom, a primeira estratégia, que é inevitável, é tentar recorrer a outros elementos,
outros agentes financiadores, que as vezes são mais efetivos, Esses agentes
específicos... Eu estou falando de empresas do setor privado. No momento estou
conseguindo conduzir algumas pesquisas por fundações, por projetos aprovados em
fundações de outros Estados, a FAPESP, por exemplo. Eu faço parte de um
programa da FAPESP lá tem esse recurso então, como eu não tenho aqui e eu posso
buscar isso lá, eu busco isso lá. Mas é limitado (DRI2).

O DAT2 também demonstrou a estratégia de estabelecer parcerias com empresas da
iniciativa privada, principalmente quando os recursos provenientes da agência de fomento
estavam em baixa.
Uma hora a indústria oferecia mais possibilidades de projeto de cooperação
científica, no caso que eu falei da PETROBRAS, momentos em que, vamos dizes
assim, o dinheiro das agências de fomento oficiais do CNPQ, da FAPEMIG, estava
em baixa (DAT2).

O apoio principal que o DAT2 recebeu, segundo seus relatos, vieram de empresas
como Vale e Petrobrás, com quais foram firmados projetos grandes que financiaram boa parte
dos trabalhos. Essas parcerias foram particularmente úteis em momentos em que o dinheiro
das agências oficiais de fomento (CNPQ, CAPES E FAPEMIG) estavam em baixa (DAT2).
A presença do financiamento externo também se fez presente na entrevista com o
docente recentemente inserido do programa representante das Engenharias I.
Eu mesmo tenho um projeto com a Via 040 que ela gera produtos, gera impacto
social e econômico. É justamente a utilização de resíduos de mineração em
pavimentos. Gera bolsas de iniciação científica, gera uma bolsa de mestrado (DRI3).

Segundo este docente, a prática de recorrer ao financiamento externo é realizada por
diversos outros docentes que atuam no programa 3:
Nós temos muitos professores aqui que têm projetos com VALE, projetos com
Samarco, projetos com CSN, com Gerdau, projetos com Usiminas, com diversas
empresas que geram produtos, que geram produção científica (DRI3).

O docente atuante há mais tempo do programa das Engenharias I confirma a busca por
financiamento externo como recurso utilizado pelo programa 3. Além de financiadores como
Vale e Petrobrás ele cita outras companhias com as quais têm estabelecido parcerias, como a
Companhia Elétrica de Minas Gerais (CEMIG), a Superintendência de Limpeza Urbana de
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Belo Horizonte (SLU-BH) que também costumam celebrar contratos com o programa 3,
fornecendo financiamento para as pesquisas, bolsas de estudo para os pesquisadores etc.
Em outro programa analisado, o financiamento proveniente de empresas privadas é
utilizado inclusive no custeio de publicações de artigos científicos. Ou seja, as empresas
investem dinheiro em pesquisas de seu interesse e se responsabilizam pelas publicações
resultadas delas. O coordenador que realizou essa afirmação reforçou se tratar de uma
questão de posicionamento da universidade. Dito de outra forma, a empresa precisa do
trabalho desenvolvido pela universidade, que precisa de financiamento para desenvolvê-lo:
Tem que publicar e nós vamos publicar e não tem essa limitação. E vocês vão
também ajudar nessa publicação. Onde tiver que ser pago, a empresa é que vai
pagar. Isso faz parte do acordo e elas aceitaram de forma tranquila. (C3)

O coordenador 2 manifesta um sentimento de alívio, pelo fato de poder contar com o
apoio de empresas em seu programa, o que lhe confere “um pouco de folga”, em meio ao
contingenciamento dos repasses públicos. O coordenador 3 conta com o apoio das empresas
privadas inclusive nas despesas relacionadas às publicações científicas realizadas por meio
das parcerias.
É importante observar que o suporte financeiro recebido de fontes privadas foi
observado apenas em dois dos cinco programas analisados. Os programas em questão atuam
em áreas diretamente ligadas às atividades de mineração, que são a principal fonte de renda da
região onde está situada a Universidade analisada. E se essa pesquisa fosse realizada em uma
região onde não houvesse atividade de mineração? Será que as áreas Engenharias I e Ciências
Exatas e da Terra sobressairiam com relação às demais no que diz respeito à captação de
financiamento externo? Que tipo de economia precisaria vigorar em uma sociedade para que
áreas como as Ciências Humanas, Letras e Artes representassem a elite dessas cinco? Ou
então as Ciências Sociais Aplicadas?
Isso faz com que surja o questionamento a respeito do futuro das outras áreas que não
são economicamente atraentes para o mercado, visto que o apoio recebido por elas por parte
do governo encontra-se na mesma situação de escassez que as demais áreas de conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Depois de realizar diversas pesquisas sobre o desenvolvimento da pós-graduação no
Brasil o que se pode concluir é que o formato avaliativo a que os programas respondem é
resultado de um longo histórico de planejamento. Seis Planos Nacionais de Pós-Graduação
estabeleceram entre 1978 e 2020 diversas metas a serem seguidas em virtude de pesquisas e
levantamentos de problemas a serem corrigidos.
Das tentativas de aperfeiçoamento – principalmente no que diz respeito àquelas
fracassadas – foram surgindo as alterações que modelaram a atual sistemática de avaliação.
Conforme análise empreendida no segundo capítulo dessa dissertação, isso pode ser
confirmado em diversos momentos citados por essa pesquisa, como por exemplo, a partir da
tentativa de expansão da pós-graduação, que resultou na proliferação de programas, sendo
estes, por sua vez, muito mais numerosos que os recursos financeiros disponíveis para
fomentá-los.
A expansão desenfreada pela qual passou a pós-graduação, ao invés de multiplicar o
número de pesquisadores qualificados no país, resultou no surgimento de trabalhos
superficiais, provenientes das orientações simbólicas (de cunho formal) que vinham sendo
realizadas, visto que não havia sequer orientadores para toda a demanda da época (BRASIL,
1982). Esse contexto deu origem a diplomas cada vez mais desvalorizados, o que não
resolveria a questão dos pesquisadores, que recorriam aos programas em busca de receber
uma formação qualificada, muito menos a do país, que estava exaurindo seus recursos para a
criação de um sistema de pós-graduação cuja eficiência havia se tornado duvidosa.
Tornou-se necessário intervir. Era preciso estabelecer um padrão mínimo de qualidade
para a pós-graduação brasileira, pois as agências de fomento precisavam de orientação para
realizar a distribuição de recursos entre os programas que deveriam ou mereciam ser
financiados, ou como afirma Balbachevsky (2005), que deveriam receber apoio para seu
desenvolvimento ou ter suas atividades encerradas. Assim, a partir da estratégia de alocar
mais bolsas aos melhores programas, foi criado o sistema de avaliação da CAPES (CASTRO
e SOARES 1986).
O que os responsáveis pela política de fomento da época fizeram ao definir entre um
emaranhado de programas quais seriam elegíveis para receberem assistência governamental
converge com a teoria desenvolvida por Jilke e Tummers (2018). Segundo os autores, há
priorizações de investimento para determinados grupo de “clientes”. Nesse caso, os
programas eram os clientes que demandavam a assistência do governo e o critério que passou
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a ser definido pela política de fomento a partir daquele período foi a escolha dos melhores ou
mais promissores, uma vez que era nítida a restrição financiamento a e impossibilidade de
monitorar a qualidade em todos eles.
Depois de criado o sistema avaliativo e de definido o critério de merecimento para a
distribuição do financiamento dos programas de pós-graduação, o próximo passo seria
estabelecer (e constantemente aprimorar) quais critérios deveriam ser empregados para a
definição do conceito de programa merecedor. Tendo em vista essa demanda, Balbachevsky
(2005) afirma que a CAPES passou a centrar a avaliação na produção científica dos
pesquisadores vinculados aos programas de pós-graduação, ou seja, a produtividade se tornou
o termômetro que mensuraria, a partir daquele momento, o desempenho dos programas de
pós-graduação, e consequentemente dos professores que fizessem parte deles.
A partir daí surgiu a necessidade de competição entre os programas. Isso porque o
prestígio, a visibilidade e o financiamento passaram a ser direcionados aos melhores, ou seja,
àqueles que melhor atendessem aos critérios de produção pré-definidos pelo sistema
avaliativo. Consequentemente, seriam conferidos aos programas menos produtivos cada vez
menos financiamento e suporte por parte do Sistema Nacional de Pós-Graduação, até serem
descredenciados tendo suas atividades encerradas.
A necessidade de competir fez com que os programas de pós-graduação, por meio dos
docentes que neles atuam, aderissem ao que Ball (2010) definiu como a cultura da
performatividade. A partir dessa ideologia não basta ser bom, é preciso ser o melhor, se
superar para atender às mudanças do sistema. Junto a esse novo modo de regulação passaram
a surgir julgamentos, comparações e exposições, tomados respectivamente como formas de
controle, atrito e mudança. A partir da aderência a esse formato de controle, os docentes e
seus programas passam a representar medidas de produtividade ou resultados, como formas
de apresentação da qualidade, exatamente como definiu Ball (2010) a respeito da
caracterização dos sujeitos imersos na cultura de performatividade.
Conforme analisado nos capítulos quatro e cinco, as entrevistas convergem com as
análises de Ball (2010) de que a regulação que ocorre sobre os sujeitos imersos nessa cultura
seria realizada inclusive entre os próprios colegas docentes e até mesmo pelo próprio decente
sobre ele mesmo. Essas formas de regulação ou autorregulação podem ser claramente
observadas quando se observa a compreensão de produtividade atrelada à noção de professor
que publica, preferencialmente, nos estratos superiores (A1; A2). Isso ficou particularmente
visível em uma das entrevistas que revelou a percepção de que bons pesquisadores não
143

submetem trabalhos para revistas de classificação B, ou ainda a associação entre professor
que não publica como “professor que não faz nada” (C1). Ainda que tal afirmação deva ser
vista com cuidado e não possa ser generalizada porque expressa juízos de valor, o trecho
transcrito da entrevista realizada com um dos coordenadores reforça a tese de que há, de fato,
pressão para que os professores publiquem, principalmente nos periódicos mais conceituados
em cada uma de suas respectivas áreas.
Se, por um lado, o indicador de produtividade (e merecimento dos programas)
definido pela CAPES (número de publicações científicas) é uma métrica objetiva (já que a
agência precisa monitorar e avaliar 4.593 programas de pós-graduação no país); por outro,
revela um efeito colateral crescente, que dificulta o reconhecimento de diversas outras
atividades, tão relevantes quanto a publicação, como o exercício da docência ou o
envolvimento em atividades de extensão. Assim, um professor que investe a maioria do seu
tempo planejando aulas ou se envolvendo em atividades de extensão também passa a ser
considerado improdutivo, pelo fato de a docência ou a dedicação à extensão não terem o
status ou a visibilidade da pesquisa científica publicada. Esse formato de avaliação contraria a
premissa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e hierarquiza o tripé, alçando
a pesquisa – leia-se sua atuação na pós-graduação – ao topo da tríade.
Os dados também revelam a existência de uma hierarquização do profissional docente
com perfil de pesquisador, o que acaba por inibir, de certa forma, a dedicação daquele que se
reconheça mais competente nas atividades de ensino na graduação. Em uma das entrevistas, o
docente entrevistado reforça que o concurso realizado por ele foi para atuar como professor, e
não como pesquisador. Segundo ele, se colocassem uma faca em seu pescoço e perguntassem
o que ele gosta mais de fazer, ele responderia que gosta mais de dar aula (DRI1). Ainda que
compreenda a atividade de pesquisa como parte do exercício da docência, e não mais
importante do que ela, o docente se submete às exigências do sistema avaliativo, passando a
compartilhar e a reproduzir a centralidade que a pesquisa tem ocupado na educação superior.
Isso pode ser considerado mais um indício de que o sistema avaliativo tem reforçado a ideia
de que a pesquisa tem mais prestígio que as demais atribuições dos docentes.
Ainda que os implementadores reconheçam essa distorção no tripé que fundamenta a
ação finalística da universidade pública no Brasil, eles acabam por reproduzi-la
voluntariamente. Isso acontece porque há uma pressão exercida tanto pelo sistema avaliativo
quanto pelos próprios colegas, que se sentem penalizados quando algum dos membros da
equipe deixa de produzir afetando a média geral de produção intelectual do programa. Como
se trata de uma espiral, surge uma tendência de que cada vez menos professores se interessem
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pelo ensino e pela extensão, o que também se aplica às atividades administrativas. Quatro dos
cinco coordenadores entrevistados ou não queriam assumir ao cargo de coordenador ou não
pretendiam permanecer na função quando foram entrevistados. Dentre as principais
justificativas para terem assumido o cargo estão a falta interessados e a importância de
contribuir com o programa, dado o reconhecimento que eles conferem à pós-graduação.
De qualquer modo, a partir das entrevistas realizadas, percebe-se que, quando um
docente assume um cargo administrativo, como o de coordenador de programa, há uma
redução no tempo para a realização de pesquisas científicas, afetando, consequentemente, o
número de publicações advindas delas. Como o tempo que precisa ser alocado em atividades
administrativas – de 15 a 20 horas de trabalho por semana – é elevado, tais atribuições
concorrem com as atividades de pesquisa, sobrecarregando, ainda mais, esse professor em
particular.
Embora os docentes que não coordenem também trabalhem muito, não foi percebido
em nenhuma entrevista o interesse em deixar o programa. Houve dois casos em que os
entrevistados trouxeram questionamentos a respeito de valer ou não a pena tanto esforço
empenhado para dar conta de todas as tarefas que cabem a um professor de pós-graduação. Os
próprios entrevistados que levantaram esse questionamento concluíram que sim, e atribuíram
esse posicionamento ao desejo de contribuir para a pesquisa científica e poder motivar
pessoas a também se interessarem pelo mundo da pesquisa. Ainda que a questão do status não
tenha aparecido diretamente, há que se considerar essa questão uma vez que “estar” na pósgraduação credencia o professor a transitar em certos espaços, pleitear recursos através de
editais de financiamento e fortalecer redes de cooperação, dentre outras possibilidades
profissionais que podem consolidar sua trajetória e sua carreira.
Os entrevistados se mostraram bastante estratégicos no que diz respeito à necessidade
de responder às exigências do sistema avaliativo. Um dos docentes afirma que, antes da
avaliação quadrienal 2013 a 2016, o programa em atua (que, até aquela avaliação, tinha
conceito 3) decidiu “elevar a produção dos professores, na margem do 4” (DAT1),
estipulando metas para a obtenção desse novo conceito. Assim, a equipe trabalhou em prol
daquele resultado, conseguindo a ascensão junto ao credenciamento do curso de doutorado.
Em relação às notas dos programas, o coordenador do programa da área CET afirma
que

adotou

como

estratégia:

melhorar

os

índices

de

publicação;

investir

em

internacionalização; e realizar estudos comparativos com os olhares voltados aos programas 6
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e 7 daquela área de conhecimento. Essas estratégias foram repassadas aos demais membros da
equipe, e o programa obteve ascensão do conceito 4 para o 5 na quadrienal 2013-2016.
O programa representante das Engenharias I, cujo conceito 4 caiu para 3 sob a
justificativa de baixa produção intelectual, implementou como obrigatória a publicação de
artigo científico como requisito à defesa de tese ou dissertação. A partir da premissa
“ninguém vai pra defesa de mestrado sem submeter artigo e para doutorado sem ter um
[artigo] aprovado e um submetido”, cada defesa de dissertação ou tese passou a significar, no
mínimo, de uma a duas publicações intelectuais para o programa.
O programa representante das Ciências da Vida também utilizou como estratégia o
reforço “em cada encontro com docentes e discentes a importância das publicações, (...) das
parcerias, dos projetos com aderência à área” (C4) como forma de planejamento interno. Eles
também utilizam os dados do que já havia sido conquistado como “indicadores do tanto que a
gente cresceu, do tanto que a gente precisa melhorar” (C4) como forma de motivar a equipe.
A estratégia desse programa também parece ter obtido resultado uma vez que eles também
conseguiram ascensão do conceito 4 para o 5, tendo sua primeira turma de doutorado iniciada
no segundo semestre de 2019.
Por fim, o quinto programa analisado, o representante das Ciências Sociais Aplicadas,
demonstrou como uma de suas estratégias a estipulação de número mínimo de publicações
por docente para mantê-los credenciados no programa. Segundo o coordenador, “Os
professores, para recadastrar no programa, têm que publicar pelo menos 2 artigos B2. No
mínimo”. Essa estratégia permite selecionar o perfil profissional dos docentes de acordo com
os interesses do sistema avaliativo.
Com consequência dos principais efeitos trazidos como resultado dessas práticas de
atuação observou-se algumas modificações no trabalho tanto dos coordenadores quanto dos
demais docentes do programa. No caso daquele primeiro grupo, foi possível constatar que a
sobrecarga e o cansaço ocasionado pelas várias horas extras que os coordenadores precisam
fazer para conseguirem atender às exigências do sistema avaliativo têm provocado o
esgotamento físico e mental desses profissionais, sendo maiores as evidências de cansaço nas
mulheres que ocupam esse cargo. Além disso, o fato de terem que repassar as exigências
produtivistas aos outros docentes tem feito, muitas vezes, com que se coloquem em situações
desagradáveis com os demais colegas em seus ambientes de trabalho. Um dos coordenadores
afirma que “nesse tipo de cargo, você nunca vai agradar todo mundo” (C4).
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Com relação aos demais docentes, também é nítida a falta de tempo. Embora não
coordenem, assumem diversas outras funções administrativas como pró-reitorias, colegiados
(da graduação e da pós-graduação), conselhos (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
Conselho Universitário), revisões de periódicos, etc. Como forma de otimização de tempo,
alguns têm adotado a estratégia de escolher, para orientar, alunos que demonstrem perfis mais
proativos e que demandem menos tempo de acompanhamento, principalmente presencial,
sendo comuns estratégias de orientação e acompanhamento remotos.
Isso significa dizer que o atual formato de avaliação pode estar promovendo um
distanciamento na interação professor/aluno. Nessa direção, Silva (2019) afirma que as
atividades de ensino acabam sendo comprometidas por uma lógica produtivista, levando o
professor a adotar estratégias de ensino que não promovem o desenvolvimento de
competências teóricas, epistemológicas ou metodológicas (SILVA & COSTA, 2014; citado
por SILVA, 2019).
Outro possível reflexo do sistema avaliativo é o prejuízo nas relações entre os colegas.
Foi percebido que existem pressões internas às equipes dos programas: o professor que não
publica na pós sobrecarrega a equipe, uma vez que os resultados são obtidos por meio da
divisão do número de publicação pelo número de professores permanentes. Por outro lado,
aqueles professores que produzem muito na pós-graduação podem estar deixando de lado a
graduação, sobrecarregando os colegas que ali atuam.
Com relação ao papel que a Instituição ocupa nesse espaço, foi necessário modificar a
ideia inicialmente assumida nessa pesquisa de que a Universidade também atua como
indutora da política avaliativa. As entrevistas demonstraram que os implementadores
reconhecem a indução vinda diretamente da CAPES, mais especificamente, das áreas de
avaliação. Assim, a UFOP, por meio de sua Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, exerce um papel de suporte que, embora extremamente bem visto pelos
implementadores, não chega a ser indutor, principalmente por não punir ou premiar os
programas, como faz a agência.
Isso pode ser comprovado quando os docentes aderem como normas a noção do que é
exigido pela CAPES ou o que é bem visto pela CAPES. Toda a ação do programa se resume
em ações e estratégias coordenadas para representar, aos olhos da agência, o que ela considera
característica de um programa promissor ou merecedor de reconhecimento e investimento.
Como visto, um dos programas observa o que a CAPES espera de um programa de conceito 4
e traça como estratégia “elevar a produção dos professores, na margem do 4” (DAT1). Da
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mesma forma, em outro caso, quando o programa 3 sofre uma sanção que o leva ao
rebaixamento, ele observa o relatório emitido pela área que reporta as falhas que o levou
àquela posição e implementa a correção sugerida pela agência, ou seja, passa a condicionar as
defesas à publicação.
Isso demonstra que o topo da cadeia indutora do sistema de pós-graduação no Brasil é
ocupado pela CAPES, que delega a cada uma de suas áreas de conhecimentos o poder de
legislar sobre seus programas, dentro de limites comuns estabelecidos pelo Conselho Técnico
e Científico da Educação Superior (CTC-ES).
Quando essa indução chega até o programa de pós-graduação, como pode ser
percebido nos estudos aqui desenvolvidos, há na figura do coordenador do programa, um
outro elo responsável pela indução, ainda que em uma segunda escala. Os coordenadores
traduzem as normas, estabelecem diretrizes, instauram o discurso do sistema avaliativo dentro
dos programas, criam formas de formas de premiar e punir docentes e discentes para que
ambas as categorias ajam em consonância com os objetivos do sistema, demonstrando
resultados que comprovem a qualidade do programa.
É importante ressaltar, no que diz respeito aos demais setores, que os entrevistados
apontam para dificuldades cotidianas enfrentadas na Universidade como questões que afetam
negativamente o trabalho desempenhado na pós-graduação. Segundo os coordenadores e
professores, os demais setores da UFOP nem sempre estão articulados e aderentes aos
objetivos da pós-graduação. Os implementadores por vezes se queixaram de que algumas das
diretrizes da Universidade parecem desconhecer as necessidades, objetivos e missões da pósgraduação. Dentre elas chamou a atenção especialmente a falta de estímulo para a cooperação
entre programas, por meio de políticas de distribuição de carga horária que nada favorecem a
participação de docentes em outros programas de pós-graduação na Universidade e a
burocratização para o ingresso de alunos estrangeiros, que contraria a premissa da
internacionalização, tão reforçada nos Planos Nacionais de Pós-Graduação e nos documentos
de área que norteiam a avaliação dos programas. A falta de recursos (pessoal, financeiro e de
infraestrutura) foi, também, um ponto recorrente entre os entrevistados.
Esses achados coincidem com os apontamentos realizados por autores como Musheno
e Maynard-Moody (2003), Lipsky (2010), Lotta (2010) e Oliveira (2019) de que certos
problemas inerentes à Administração Pública como contradições legislativas, escassez de
recursos financeiros e humanos, além de condições inadequadas para a implementação de
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uma política pública prejudicam o trabalho dos burocratas, obrigando-os a adotarem, por meio
de sua discricionariedade, as melhores soluções para as realidades das quais dispõem.
Apesar de ressaltarem muitas das adversidades trazidas pela literatura de
implementação de políticas públicas – falta de recursos, burocracia excessiva por parte da
Administração Pública, excesso de normas (às vezes obscuras e contraditórias), os sujeitos
entrevistados demonstram-se adeptos às condições de permanência no Sistema Nacional de
Pós-Graduação o que levantou o seguinte questionamento: os implementadores, imersos nesse
contexto, se dão conta do quanto têm aderido a esse padrão avaliativo? Ai está uma
contradição aparente: a maioria dos entrevistados denuncia o modelo, mas está por ele
capturada. O desejo de manter o programa em funcionamento é tão grande que eles se
submetem ao que está prescrito nas fichas avaliativas; aprendem a melhorar os índices
conforme estipula o sistema; mudam suas formas de pensar; se adaptam para cumprir jornadas
cada vez mais extensas; aprendem a captar dinheiro externo e simplesmente encontram
formas de continuar suas atividades sem financiamento.
Finalmente, ao reforçar o poder de atuação e a capacidade que os atores têm em ajustar
e traduzir a política de avaliação da pós-graduação, as evidências reveladas nessa pesquisa
reiteram os argumentos apresentados pela literatura de implementação de políticas públicas,
além de reforçar a importância da análise, em profundidade, do cotidiano desses sujeitos e das
instituições onde atuam vinculados ao processo de materialização da ação pública. Assim,
depois de analisar o contexto em que esses sujeitos atuam e como tais atores agem no
cotidiano de suas ações, cabe reforçar que a política de avaliação dos programas supervaloriza
a “fotografia” do programa no período avaliado.
Em outras palavras, desconsideram-se os processos de crescimento, a lutas, conquistas
e desafios que os programas, sobretudo os pequenos, lidaram ao longo do percurso. Nesse
sentido, a trajetória dos programas – e dos professores que deles fazem parte – parece não ser
relevante. Ao dar visibilidade a um conjunto de dimensões que a fotografia muitas vezes não
revela, pesquisas dessa natureza podem fornecer subsídios para que as políticas, seus
objetivos e seus efeitos (oficiais, reais e ocultos) sejam mais bem desenhados e
compreendidos, o que, ao fim e ao cabo, é uma das premissas da ação pública.
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APÊNDICE A – TERMO DE ANUÊNCIA DO COORDENADOR PARA
PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA NA PESQUISA

Anuência para participação em projeto de pesquisa

Convidamos o Programa de Pós-Graduação em __________________a participar da
pesquisa “A implementação da Política Nacional de Pós-graduação sob a perspectiva dos
agentes implementadores” sob a responsabilidade da pesquisadora Daiana Mendes de
Oliveira Rossi, orientada pelo professor Breynner Ricardo de Oliveira, vinculada ao Programa
de Pós-Graduação em Educação. A proposta da pesquisa é investigar a implementação da
política de pós-graduação sob a perspectiva dos principais agentes implementadores: docentes
e coordenadores dos programas de pós-graduação. Fica estabelecido que todos os
entrevistados terão as identidades preservadas, sem que sejam relacionados aos programas de
origem. As participações serão voluntárias, e serão realizadas por meio de coleta de dados
gerais sobre o programa, análise dos relatórios de avaliação, documentos de área, além da
realização de entrevistas, que serão gravadas, se assim consentirem os entrevistados. Durante
a realização da pesquisa serão tomados os cuidados necessários a impedir que os entrevistados
sofram danos de ordem moral intelectual, emocional, ou de qualquer outra forma. As questões
serão elaboradas cuidadosamente para que não sejam gerados constrangimentos e que os
entrevistados sintam-se à vontade, inclusive para se negarem a responder alguma resposta,
caso assim prefiram. Reiteramos que a pesquisa poderá ser suspensa caso seja identificado
pela pesquisadora ou pelos entrevistados algum risco ou dano ao estado moral ou psíquico do
sujeito participante. A pesquisa também poderá ser suspensa mediante determinação do
Comitê de Ética. Aos participantes será assegurado o direito de ter acesso aos relatórios e
retorno dos estudos realizados. Os indivíduos particularmente envolvidos estarão contribuído
para a construção de conhecimento da implementação da política de pós-graduação. Será
assegurado a qualquer participante o direito desistir de sua participação e retirar seu
consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta de dados,
independente do motivo e sem que sofra nenhum tipo prejuízo. Os participantes não estarão
sujeito a despesas e não farão jus a remunerações. É de responsabilidade da pesquisadora e de
todos os membros da equipe zelar pela integridade e bem estar dos participantes da pesquisa,
bem como realizar a guarda e o desfazimento dos arquivos, de acordo com as estipulações do
Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP. Em caso de dúvidas, ou caso seja necessário entrar em
contato com a pesquisadora, o interessado poderá utilizar o e-mail utilizado para o envio deste
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documento, ou poderá ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto, MG ou ainda pelo
telefone (31) 3559-1368.

Consentimento Pós-informação

Eu, ________________________________, Coordenador (a) do Programa de PósGraduação em ___________________________________, fui informado (a) sobre a
pesquisa que a pesquisadora pretende fazer e a importância da participação do programa à
qual coordeno. Concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei remuneração,
nem terei qualquer despesa financeira. Este documento será emitido em duas vias, sendo uma
assinada por mim e outra pela pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós.

____________________________
Assinatura do participante

_____________________________
Assinatura do responsável pela pesquisa

Ouro Preto, _____ de________de 2018.
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Convidamos você a participar da pesquisa “A implementação da Política Nacional de
Pós-graduação sob a perspectiva dos agentes implementadores” sob a responsabilidade da
pesquisadora Daiana Mendes de Oliveira Rossi, orientada pelo professor Breynner Ricardo de
Oliveira, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação. A proposta da pesquisa é
investigar a implementação da política de pós-graduação sob a perspectiva dos principais
agentes implementadores: coordenadores e demais docentes dos programas de pós-graduação.
Fica estabelecido que todos os entrevistados terão as identidades preservadas, sem que sejam
relacionados aos programas de origem. As participações serão voluntárias, e serão realizadas
por meio de coleta de dados gerais sobre o programa, análise dos relatórios de avaliação,
documentos de área, além da realização de entrevistas, que serão gravadas, se assim
consentirem os entrevistados. Durante a realização da pesquisa serão tomados os cuidados
necessários a impedir que os entrevistados sofram danos de ordem moral intelectual,
emocional, ou de qualquer outra forma. As questões serão elaboradas cuidadosamente para
que não sejam gerados constrangimentos e que os entrevistados sintam-se à vontade, inclusive
para se negarem a responder alguma resposta, caso assim prefiram. Reiteramos que a pesquisa
poderá ser suspensa caso seja identificado pela pesquisadora ou pelos entrevistados algum
risco ou dano ao estado moral ou psíquico do sujeito participante. A pesquisa também poderá
ser suspensa mediante determinação do Comitê de Ética. Aos participantes será assegurado o
direito de ter acesso aos relatórios e retorno dos estudos realizados. Os indivíduos
particularmente envolvidos estarão contribuído para a construção de conhecimento da
implementação da política de pós-graduação. Será assegurado a qualquer participante o
direito desistir de sua participação e retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa,
seja antes ou depois da coleta de dados, independente do motivo e sem que sofra nenhum tipo
prejuízo. Os participantes não estarão sujeito a despesas e não farão jus a remunerações. É de
responsabilidade da pesquisadora e de todos os membros da equipe zelar pela integridade e
bem estar dos participantes da pesquisa, bem como realizar a guarda e o desfazimento dos
arquivos, de acordo com as estipulações do Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP. Esta
pesquisa será submetida a este Comitê, que decidirá pelo prosseguimento ou cancelamento da
pesquisa, após a análise do projeto. Em caso de dúvidas, ou caso seja necessário entrar em
contato com a pesquisadora, o interessado poderá utilizar o e-mail utilizado para o envio deste
documento, ou poderá ainda entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa –
CEP/UFOP, no Campus Morro do Cruzeiro, s/n, Bauxita, Ouro Preto, MG ou ainda pelo
telefone (31) 3559-1368.
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Consentimento Pós-informação

Eu,

________________________________,

professor/técnico

(a)

do

Programa_____________________________________________________ fui informado (a)
sobre a pesquisa que a pesquisadora pretende fazer e a importância da participação do
programa à qual coordeno. Concordo em participar do projeto, sabendo que não receberei
remuneração, nem terei qualquer despesa financeira. Este documento será emitido em duas
vias, sendo uma assinada por mim e outra pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de
nós.

____________________________
Assinatura do participante

_____________________________
Assinatura do responsável pela pesquisa

Ouro Preto, _____ de________de 2018.
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTAS UTILIZADO COM OS
COORDENADORES DOS PROGRAMAS
I - Perfil do Entrevistado
Nome:
Idade:
Me fale um pouco sobre sua trajetória profissional:
Qual a sua formação inicial?
1. Há quanto tempo você se formou?
2. Qual é a sua maior titulação?
3. Há quanto tempo você é concursado(a) na UFOP?
4. Já atuou em alguma outra instituição? Se sim, pode me falar um pouco a respeito dessa
experiência?
5. Qual o seu regime de dedicação de trabalho aqui na UFOP?
6. Como você ingressou neste programa?
7. Há quanto tempo você faz parte do PPG_____________?
8. Há quanto tempo você coordena o PPG_____________?
9. O que levou você a se tornar coordenador de pós-graduação?
II - Perspectivas sobre a Pós-Graduação no Brasil e estratégias de atuação como
Coordenador
1. Como você compreende o papel da pós-graduação no Brasil?
2. Você tem conhecimento do atual plano de pós-graduação (2011-2020)? Você já leu
esse documento? Qual sua opinião a respeito dele?
3. Você acha que é possível dizer que esse plano define a política de pós-graduação no
Brasil?
4. Qual é a sua opinião sobre a política de pós-graduação no Brasil?
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5.

Trazer o resumo dos PNPGs e associa-los com os governantes de suas épocas...
(Governo FHC-Lula- Dilma – Temer e Bolsonaro) Perguntas: Você tem memória
destes documentos? Você percebe alguma mudança na política de pós-graduação?
Você diria que para melhor ou pra pior? Em que momento você percebe que ela
mudou? Que estratégias você tem adotado para lidar com isso?

6. Você diria que essa política tem influenciado o dia a dia do seu PPG ? E o seu trabalho
cmo coordenador?
7. E no estado de Minas? Você consegue identificar alguma modificação na política de
pós com as trocas de governadores? Você consegue me dizer se de alguma forma ela
melhorou ou piorou?
8. Você diria que essas modificações na política têm influenciado o seu trabalho
cotidiano como coordenador?
9. Que estratégias você tem adotado para cumprir as metas estipuladas pela CAPES?
10. Na sua área de conhecimento existem reuniões dos Coordenadores de PPG organizadas
pela CAPES? Se sim, você já foi a alguma delas?
11. Você participa de alguma comissão de avaliação da Capes ou presta algum auxílio a
ela? Se sim, o que você basicamente faz lá? O que você pensa a respeito disso?
12. Qual sua opinião sobre as agências que financiam a pós-graduação (CAPES, CNPq e
Fapemig?)
13. Como você classificaria a contribuição dessas agências para o fortalecimento da pósgraduação no país?
14. O programa que você coordena recebe algum auxílio de alguma dessas agências?
15. O seu programa costuma participar de editais de financiamento? Que estratégias vocês
adotam para isso? Vocês divulgam entre vocês os editais abertos? Tem alguém
encarregado por essa tarefa? Ou cada docente fica responsável pelos editais de sua
área?
16. Se você pudesse sugerir algo à Capes para facilitar seu trabalho como coordenador o
que você sugeriria?

III - Perspectivas sobre a Pós-Graduação na UFOP e estratégias de atuação como
Coordenador
1. Qual é a sua opinião sobre a política de pós-graduação na UFOP?
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2. Como você a definiria?
3. Como foi a política da pós-graduação na gestão do professor João Luiz? E do
professor Marcone? E como tem sido na gestão da professora Cláudia?
4. Você observou alguma modificação da política de pós nas últimas pró-reitorias?
5. Como você classifica o suporte que o seu programa tem recebido da UFOP em geral?
6. Você poderia dizer que a UFOP tem adotado estratégias de apoio à pós-graduação? Se
sim, poderia me dizer quais são elas? Seu PPG é beneficiado por alguma delas?
7. Como têm sido os repasses de financiamento da pós na UFOP nessas úlimas gestões?
8. Você já utilizou recursos do seu bolso para custear atividades relacionadas ao seu
PPG?
9. Como é o seu relacionamento com a equipe da PROPP?
10. Você frequenta as reuniões realizadas pela PROPP? Se sim, o que você acha delas?
11. Quais são as principais dificuldades que seu PPG encontra no que diz respeito ao
apoio institucional recebido?
12. Se você pudesse sugerir algo à PROPP para facilitar seu trabalho como coordenador, o
que você sugeriria?
IV - Perspectivas sobre a Pós-Graduação no seu PPG e estratégias de atuação como
Coordenador
1. Qual o percentual do seu tempo no dia a dia gasto com funções de coordenação?
2. Pode me falar um pouco sobre suas principais atribuições como coordenador?
3. Como você concilia seu trabalho como docente e coordenador do PPG?
4. Você acha que isso modificou de alguma forma o seu trabalho como docente ou
pesquisador?
5. Que estratégias você tem adotado para conciliar sua vida pessoal com a profissional?
6. Você percebeu alguma modificação na sua produção intelectual depois de assumir a
coordenação?
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7. Como você percebe o relacionamento entre os docentes que atuam no seu PPG? Há
problemas de relacionamento entre eles? (Como você lida com isso enquanto
coordenador?)
8. Isso tem exigido de você alguma intervenção? Se sim, que estratégias você utiliza na
mediação dos professores e dos alunos?
9. Como é o relacionamento de vocês docentes que atuam no seu PPG com os demais
professores do departamento?
10. Pensando no seu relacionamento com os seus colegas, antes e depois de se tornar
Coordenador de pós-graduação, você acredita que tenha havido alguma mudança? Se
sim, aponte uma situação que demonstre tal mudança.
11. Como funciona o Colegiado de Pós-Graduação?
12. Qual é o seu papel no Colegiado? Que estratégias você usa para exercer esse papel?
13. Como você classifica sua autonomia (administrativa e financeira) enquanto
coordenador? Quem decide, por exemplo, como alocar os recursos PROAP? Há
participação do Colegiado nessas decisões?
14. Como é a participação do Colegiado no dia a dia do PPG?
15. Vocês realizam o acompanhamento da produtividade dos docentes? Existe algum tipo
de comissão para realizar esse acompanhamento? Se sim, que estratégias são adotadas
para realização essa tarefa?
16. Existem estratégias para acompanhar a frequência dos professores?
17. Quais são os critérios estabelecidos por vocês para o credenciamento docente ou para a
que um professor permaneça credenciado? Existe algum tipo de meta a ser cumprida?
18. O que você pensa sobre a forma como seu PPG implementa a política de pósgraduação?
19. Durante o seu mandato já aconteceu algum descredenciamento? Houve algum
professor deixou de ser permanente e virou colaborador? Você acha que isso irá
acontecer (novamente) no próximo credenciamento?
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20. Há medidas existentes no seu PPG para acompanhamento de produtividade,
cumprimento de prazos e frequência dos discentes?
21. Como tem sido a política de distribuição de bolsas no seu Programa? Existe algum tipo
de meta definida para permanência na condição de bolsista ou alguma política de
manutenção ou remanejamento de bolsas?
22. Você acha que a ascensão/ rebeixamento, ou a manutenção da nota do seu PPG na
última avaliação teve influencia da atual política de pós-graduação?
23. Você acompanhou os relatórios que justificaram a nota atribuída ao seu PPG?
24. Por que você acha que seu programa subiu/caiu/manteve a nota?
25. Você concorda com o que foi relatado pela comissão avaliadora que avaliou o seu
PPG? (Vocês recorreram?)
26. Você se compreende responsável pelos resultados obtidos nas avaliações de seu PPG?
Pode justificar?
27. Você acha que de alguma forma o resultado obtido influenciou alguma coisa na forma
de realização do seu trabalho na pós-graduação? De que forma esse resultado
repercutiu no seu PPG?
28. Todo ano vocês têm que lidar com a pressão do Relatório Sucupira. O que você acha
da Plataforma Sucupira?
29. Como vocês se organizam para a realização do relatório?
30. Você diria que a Plataforma Sucupira modifica a rotina do seu PPG de alguma forma?
31. Você acha seu papel de coordenador tem sido influenciado pelas métricas que são
exigidas pela Plataforma?
32. O que o comitê da sua área mais valoriza na avaliação do seu programa?
33. De que forma você faz o intermédio as exigências do SNPG aos docentes que atuam no
seu PPG? Você convoca reuniões? Dá ciência aos seus colegas por e-mail? Que
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estratégias você utiliza para que você

e seus colegas falem a mesma língua da

CAPES?
34. Você se deparou com alguma dificuldade durante sua atuação como Coordenador que
te fez pensar em abandonar a função?
35. Você assumiria novamente a função de coordenador?
36. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de dizer?
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTAS UTILIZADO COM OS
DOCENTES DOS PROGRAMAS
I - Perfil do Entrevistado
Nome:
Idade:
Me fale um pouco sobre sua trajetória profissional:
Qual a sua formação inicial?
10. Há quanto tempo você se formou?
11. Qual é a sua maior titulação?
12. Há quanto tempo você é concursado(a) na UFOP?
13. Já atuou em alguma outra instituição? Se sim, pode me falar um pouco a respeito dessa
experiência?
14. Qual o seu regime de dedicação de trabalho aqui na UFOP?
15. Há quanto tempo você faz parte do PPG_____________? Atua em algum outro PPG?
16. Você tem quantos orientandos na pós-graduação? No mestrado e no doutorado?
17. Você costuma dar muitas aulas na graduação? Você orienta lá também? Se sim, você
tem quantos orientandos?
18. Atualmente você tem algum projeto de iniciação científica em andamento?
II - Perspectivas sobre a Pós-Graduação no Brasil e estratégias de atuação como
professor/pesquisador
17. Como você compreende o papel da pós-graduação no Brasil?
18. Você acha que é possível dizer que esse plano define a política de pós-graduação no
Brasil?
19. Qual é a sua opinião sobre a política de pós-graduação no Brasil?
20. Você tem conhecimento do atual plano de pós-graduação (2011-2020)? Você já leu
esse documento? Qual sua opinião a respeito dele?
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Trazer o resumo dos PNPGs e associa-los com os governantes de suas épocas... (Governo
FHC-Lula- Dilma – Temer e Bolsonaro) Perguntas:
21. O que você pensa a respeito desses documentos?
22. Você percebe alguma mudança na política de pós-graduação durante esses PNPGs?
Você diria que para melhor ou pra pior? Em que momento você percebe que ela
mudou? Que estratégias você tem adotado para lidar com isso?
23. Você diria que essa política tem influenciado o dia a dia do seu PPG ?
24. E no estado de Minas? Você consegue identificar alguma modificação na política de
pós com as trocas de governadores? Você consegue me dizer se de alguma forma ela
melhorou ou piorou?
25. Qual sua opinião sobre a forma de avaliação atualmente utilizada pela Capes? Como
você considera a política de avaliação da Capes no que diz ao nível de clareza delas?
26. Que estratégias você tem adotado para cumprir as metas estipuladas por ela?
27. Você participa de alguma comissão de avaliação da Capes ou presta algum auxílio a
ela? Se sim, o que você basicamente faz lá? O que você pensa a respeito dessa função?
28. Qual sua opinião sobre as agências que financiam a pós-graduação (CAPES, CNPq e
Fapemig?)
29. Como você classificaria a contribuição dessas agências para o fortalecimento da pósgraduação no país?
30. Você recebe algum auxílio de alguma dessas agências?
31. Você costuma conferir editais de financiamento? Já participou ou está atualmente
participando de algum?
32. Você recebe algum auxílio de pesquisador das agências federais ou da FAPEMIG?
33. Se você pudesse sugerir algo à Capes para facilitar seu trabalho como
professor/pesquisador o que você sugeriria?
III - Perspectivas sobre a Pós-Graduação na UFOP e estratégias de atuação como
professor/pesquisador
13. Qual é a sua opinião sobre a política de pós-graduação na UFOP? Como você a
definiria?
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14. Pensando nos três últimos reitores da universidade, você consegue identificar alguma
modificação na forma como eles conduzizam a política de pós-graduação na UFOP
nesses últimos reitorados?
15. Como têm sido os repasses de financiamento da pós na UFOP nessas úlimas gestões?
16. E no nível da PROPP, você observou alguma modificação da política de pós nas
últimas pró-reitorias? (no que diz respeito à forma de um administrador lidar com a
pós, em relação a outro)
17. Como você classifica o suporte que o seu programa tem recebido da UFOP de uma
maneira geral? Se couber: Que estratégias você tem adotado para lidar com isso?
18. Você poderia dizer que a UFOP tem adotado estratégias de apoio à pós-graduação? Se
sim, poderia me dizer quais são elas? Seu PPG é beneficiado por alguma delas?
19. A UFOP costuma lançar editais de fomento à pesquisa? Você participa ou já
participou de algum?
20. Você já utilizou recursos do seu bolso para custear atividades relacionadas ao seu
PPG?
21. Você frequenta ou já frequentou as reuniões realizadas pela PROPP? Se sim, o que
você acha delas?
22. Se você pudesse sugerir algo à PROPP ou à UFOP como um todo para facilitar seu
trabalho como professor/pesquisador, o que você sugeriria?
IV - Perspectivas sobre a Pós-Graduação no seu PPG e estratégias de atuação como
professor/pesquisador
37. O que levou você a se interessar a atuar na pós-graduação?
38. O que te motiva a permanecer na pós?
39. Qual o percentual do seu tempo no dia a dia gasto com funções lecionar, pesquisar,
orientar, coordenar laboratórios na pós-graduação?
40. Você acha que isso modificou de alguma forma o seu trabalho como docente ou
pesquisador?
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41. Que estratégias você tem adotado para conciliar sua vida pessoal com a profissional?
42. Como é sua relação com seus alunos e orientandos?
43. Como você escolhe a quem irá orientar?
44. Você costuma elaborar projetos de pesquisa? Se sim, em geral, para qual agência você
costuma enviá-los?
45. No que diz respeito às atividades de pesquisador, quais as estratégias utilizadas por
você para publicações e circulação de suas pesquisas?
46. Como você estabelece suas redes de coautores? São eles em geral seus colegas de
departamento, alunos ou membros externos da UFOP?
47. Você publica em outros idiomas?
48. Além de publicar no seu lattes, você usa alguma outra estratégia para divulgar sua
produção intelectual, ou fazer com que as pessoas leiam seus trabalhos?
49. Você percebeu alguma modificação na sua produção intelectual depois de ingressar no
quadro de professor de pós-graduação? Que estratégias você tem adotado para lidar
com isso?
50. Que estratégias você utiliza para se organizar e conseguir realizar todas essas tarefas?
51. Que estratégias você utiliza para tentar manter um bom relacionamento com os demais
professores da pós?
52. Como você percebe relacionamento entre os outros docentes que atuam no seu PPG?
53. E o relacionamento entre vocês, docentes que

atuam na pós, com os demais

professores do departamento?
54. Você participa do Colegiado de Pós-Graduação?
55. Como você compreende a atuação do Colegiado no seu PPG? Que estratégias você
percebe que eles têm adotado para ajudar ao programa a se adaptar às normas
estabelecidas pelo Sintema?
56. Como você compreende a distribuição de tarefas entre a equipe do programa em
geral?
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57. Você participa das reuniões convocadas pelo seu PPG?
58. O que você pensa sobre a forma como seu PPG implementa a política de pósgraduação?
59. Há medidas existentes no seu PPG para acompanhamento de produtividade de vocês?
60. Você já foi descredenciado? Poderia me dizer como foi essa experiência?
61. Se não foi descredenciado: Como você se sentiria se fosse descredenciado?
62. Há medidas existentes no seu PPG para acompanhamento de produtividade,
cumprimento de prazos e frequência dos discentes?
63. Existe algum tipo de meta definida para permanência na condição de bolsista ou
alguma política de manutenção ou remanejamento de bolsas?
64. Como tem sido a política de distribuição de bolsas no seu Programa?
65. No que diz respeito ao resultado do seu PPG na última avaliação, você acompanhou os
relatórios que justificaram a nota atribuída ao seu PPG?
66. Por que você acha que seu programa subiu/caiu de nota?
67. Você concorda com o que foi relatado pela comissão avaliadora que avaliou o seu
PPG?
68. Você se compreende responsável pelos resultados obtidos nas avaliações de seu PPG?
Pode justificar?
69. Você acha que de alguma forma o resultado obtido influenciou alguma coisa na forma
de realização do seu trabalho na pós-graduação?
70. Você se deparou com situações que te fizessem cogitar deixar este PPG? Poderia me
falar um pouco a respeito?
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