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RESUMO 

A Avaliação da Pós-Graduação, no Brasil, teve início em 1976, sob responsabilidade, da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

compreende dois processos: a avaliação dos Programas de Pós-Graduação e a avaliação das 

propostas de novos cursos de Pós-Graduação. O foco desta pesquisa é sobre o primeiro 

processo. Neste trabalho, parte-se da hipótese de que, para atender às exigências da CAPES, 

os Programas têm tomado direcionamentos que, muitas vezes, alteram sua estruturação. Para 

realizar esta análise, observou-se o caso específico do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco (PPGE-UFPE). O objetivo desta pesquisa 

é conhecer quais os possíveis efeitos e impactos da Avaliação CAPES no referido Programa e 

para tanto, foi necessário identificar as mudanças no PPGE-UFPE decorrentes dos resultados 

das avaliações realizadas no Programa;  analisar os cadernos de indicadores e resultados finais 

das avaliações trienais do PPGE-UFPE, disponíveis no site da CAPES e analisar os 

posicionamentos dos ex-coordenadores do Programa, a fim de perceber a compreensão dos 

mesmos a respeito dos efeitos da Avaliação CAPES sobre o Programa, que constituem os 

objetivos específicos. Enquanto procedimento metodológico realizou-se entrevistas com nove 

ex-coordenadores do Programa, a fim de conhecer as possíveis mudanças estruturais e 

acadêmicas que podem ser relacionadas aos resultados da Avaliação CAPES. Além das 

entrevistas, foram utilizados como material de análise o Regimento Interno do Programa, as 

Resoluções do PPGE e as Fichas do Programa, oriundas dos resultados da Avaliação. A 

concepção teórico-metodológica para análise dos dados foi a Análise Tridimensional do 

Discurso, inspirada na teoria de Norman Fairclough, que entende discurso não apenas como 

texto e prática discursiva, mas também o considera enquanto prática social. Espera-se que este 

trabalho possa contribuir para a reflexão sobre o tema da Avaliação CAPES, estimulando o 

debate a respeito da importância do processo bem como sobre a necessidade de transformação 

do mesmo.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Pós-Graduação. CAPES. UFPE 



 

 

ABSTRACT 

The Evaluation of Brazil’s Graduate System began in 1976 under the responsibility of the 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  (CAPES) and it 

includes two processes: a review of the Graduate Programmes and the evaluations of proposal 

of new courses Graduate courses. The focus of our research is on the first process. In this 

work, we start from the assumption that, to accomplish the requirements of the CAPES , the 

programs have taken directions that often change their structure. To perform this analysis, we 

observed the specific case of the Graduate Education Program of the Federal University of 

Pernambuco (PPGE - UFPE). Our goal is to know what are the possible effects and impacts 

of CAPES evaluation in the Program. Therefore, it was necessary to identify the changes in 

PPGE - UFPE as a result of the evaluation process in the Program; analyze indicators and 

final results of the triennial evaluation at the PPGE - UFPE (these documents are available on 

the CAPES website) and analyze the standpoint of past coordinators of the Program, in order 

to understand their point of view about the effects of CAPES Evaluation on the Program, 

which we consider as our specific goals. The methodological procedure consisted on 

conducting interviews with nine past coordinators of the Program, in order to know the 

possible academical and structural changes that may be related to the results of CAPES 

evaluation. Besides the interviews, we used as material for analysis, the Internal Program 

Statute, the Resolutions of PPGE and the Evaluation Program Report. The theorical and 

methodological conceiving used for data analysis was the Three-Dimensional Analysis of 

Discourse, inspired by the theory of Norman Fairclough, who not only understands speech as 

text and discursive practice but also consider it as a social practice. Our desire is that this 

work can contribute to the debate on the topic of CAPES evaluation, stimulating the 

discussion about the importance of the process as well as the need for transformation of it. 

 

Keywords: Evaluation. Graduate. CAPES. UFPE
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1 INTRODUÇÃO 

Em 2008, enquanto Técnica em Assuntos Educacionais na Diretoria de Relações 

Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, tivemos nosso primeiro contato com 

a temática da Avaliação CAPES. Sempre que elaborava apresentações sobre a Universidade 

para Instituições de Ensino Superior Estrangeiras, era orientada a mencionar que a UFPE 

possuía um curso com conceito sete na referida Avaliação1. Não estávamos familiarizadas 

com o processo, mas assumimos que ter o “conceito sete” era algo de muito prestígio no 

Brasil e, aparentemente, no exterior também, afinal, as apresentações eram para universidades 

localizadas em outros países.  

Durante o curso de Especialização em Gestão da Educação, realizado no Programa de 

Pós Graduação em Educação da UFPE entre 2009-2010, percebemos que a Avaliação CAPES 

causava certo frenesi entre os professores, técnicos e alunos participantes do referido 

Programa
2
. Observamos docentes e servidores administrativos preocupados com os 

mecanismos, prazos e resultados da CAPES. Esse movimento nos levou a supor que a Política 

de Avaliação para a Pós-Graduação poderia constituir um processo que vai muito além do 

caráter diagnóstico e seus mecanismos e resultados provavelmente enfrentam reações por 

parte dos Programas de Pós-Graduação na área de Educação.  

Quando ingressamos no Programa de Mestrado em Educação da UFPE, em 2011, a 

curiosidade sobre o tema da Política de Avaliação CAPES foi aguçada, uma vez que assuntos 

como o descredenciamento de professores, a queda no Conceito CAPES e, até mesmo, a 

extinção do Programa passaram a ser frequentes. Ao elaborarmos o projeto de pesquisa que 

daria origem a este trabalho, levamos em consideração os elementos acima citados e, destarte, 

partimos da hipótese de que o Programa possivelmente passou por diversos processos de 

mudanças que podem estar relacionados ao sistema de Avaliação CAPES. A partir daí, 

elaboramos a problemática desta pesquisa: quais foram os ordenamentos internos 

desenvolvidos pelo Programa para responder às exigências da CAPES?  

Esta pesquisa tem como lócus de estudo o PPGE-UFPE, que foi escolhido, em 

primeiro lugar por ser um Programa amplo, no que diz respeito ao coletivo de discentes e 

docentes, bem como às titulações concluídas anualmente. Se tomarmos como base, por 

                                                 
1
 Durante a Avaliação Trienal de 2004-2006, a UFPE destacou-se por ser a única universidade das regiões Norte 

e Nordeste a possuir programas de pós-graduação com conceito 7 (Mestrado e Doutorado em Física). 

Fonte:http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=10802:&catid=5&Itemid

=78 
2
 A Avaliação Trienal de 2010 realizou-se entre os meses de julho e setembro.  

http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=10802:&catid=5&Itemid=78
http://www.ufpe.br/agencia/index.php?option=com_content&view=article&id=10802:&catid=5&Itemid=78
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exemplo, o ano de 2012, o quantitativo de discentes era de 315; o de docentes, por sua vez, 

45. A composição do Corpo Docente do programa passou por mudanças durante os anos de 

2010, 2011 e 2012 e esses processos de alteração do quadro docente serão explicitados no 

capítulo 6. Os resultados obtidos através da última Trienal realizada (2010), indicam que o 

PPGE produziu 118 dissertações de Mestrado e 46 teses de Doutorado durante os anos de 

2007, 2008 e 2009. Estes são dados que nos permitem perceber a amplitude do Programa, um 

dos fatores que nos levaram a escolhê-lo como lócus da pesquisa.  

 O PPGE-UFPE também foi um dos pioneiros, no Nordeste, na pesquisa em Política 

Educacional. A criação do Programa data de 1978. Durante muitos anos havia a área de 

Estudos em Planejamento Educacional, da qual emergiam as questões sobre as Políticas 

Educacionais. A linha de pesquisa “Política Educacional, Planejamento e Gestão da 

Educação” foi criada em 1996. Este trabalho, inserido dentro da linha de Política do PPGE-

UFPE, considera de grande relevância o pioneirismo da pesquisa na área como um dos pontos 

que nos levaram a realizar a pesquisa no Programa.  

Outro dado que nos interessou para a escolha do Programa foi a queda de conceito, de 

cinco para quatro, durante a Avaliação Trienal realizada em 2007 e a não recuperação do 

conceito cinco durante a Trienal de 2010. Acreditamos que o contexto da possível busca pela 

recuperação da nota nos anos subsequentes compreende um processo de análise sobremaneira 

rico para a compreensão da importância da avaliação em questão para os Programas de Pós-

Graduação na área de Educação.  

Neste contexto, a função do coordenador ganha grande destaque, uma vez que, durante 

o processo de Avaliação CAPES, “a incumbência de maior responsabilidade cabe ao 

coordenador do Programa” (BIANCHETTI, 2009, p 71). A função do coordenador envolve 

“atividades que, no contexto da universidade pública, são assumidas por órgãos ou setores 

especialmente criados para dar conta, por exemplo, do vestibular; da organização das notas e 

registros; da distribuição de disciplinas e carga horária” (BIANCHETTI, 2009, p. 71). Assim, 

na busca por respostas aos nossos questionamentos, percebemos a necessidade de analisar os 

processos de mudança no PPGE a partir da percepção dos ex-coordenadores sobre a 

Avaliação CAPES e por esse motivo escolhemos a figura dos ex-coordenadores como atores 

essenciais para a compreensão do processo.  

Algumas questões se mostraram importantes para nos orientar e auxiliar na 

compreensão do processo de Avaliação CAPES no PPGE-UFPE e na elaboração dos 

objetivos desta pesquisa. São elas: 
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1) A Avaliação CAPES tornou-se um estruturante da realidade institucional do 

Programa?  

2) Quais elementos são priorizados no processo de Avaliação? 

3) Qual a importância da Avaliação para os Programas de Pós-Graduação? 

 

Estas indagações serviram como ponto de partida para formular os objetivos e 

delimitar a metodologia deste trabalho. O objetivo geral de pesquisa consiste em 

compreender, através da percepção dos ex-coordenadores do Programa, os efeitos da 

sistemática da Avaliação CAPES no PPGE-UFPE entre 2001 e 2010, no que diz respeito 

aos ordenamentos do Programa em resposta às exigências da CAPES. Os objetivos 

específicos, por sua vez, são: 1) historicizar o processo de Avaliação da CAPES; 2) 

Identificar as mudanças no PPGE-UFPE decorrentes dos resultados das avaliações; 3) 

Analisar os cadernos de indicadores e resultados finais das avaliações trienais do PPGE-

UFPE, disponíveis no site da CAPES; 4) analisar o posicionamento dos ex-coordenadores do 

Programa, a fim de perceber a compreensão dos mesmos sobre os efeitos da Avaliação  

CAPES no PPGE. 

Além da justificativa pessoal para a escolha do tema, existem outros fatores que 

confirmaram a necessidade científica para realização desta pesquisa. Em primeiro lugar, a 

lacuna de trabalhos acadêmicos na área. Quando do levantamento bibliográfico sobre o tema, 

observamos que no site do Banco de Teses e Dissertações da CAPES
3
 até maio de 2012, 

havia doze dissertações e duas teses que tratavam da questão da avaliação na pós-graduação 

stricto sensu. Isto nos permitiu concluir que há poucos trabalhos acadêmicos realizados sobre 

o tema e, em especial, poucos trabalhos na área de Educação, uma vez que dos quatorze 

trabalhos encontrados, apenas quatro focalizam a área em questão. Na exposição, 

organizamos a síntese dos trabalhos encontrados no quadro 1, que melhor especifica a área de 

concentração das pesquisas, bem como o ano de realização das mesmas. Classificamos as 

dissertações encontradas tomando como base os objetivos apresentados pelos autores nos 

resumos de seus trabalhos. Assim sendo, chegamos a dois objetivos básicos, a saber: 

pesquisas que objetivaram, em geral, analisar as reações à Avaliação CAPES e as que tinham 

por objetivo a compreensão do processo de Avaliação da Pós-Graduação.  

                                                 
3
 <www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses>. 
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Tabela 1 - Síntese dos trabalhos encontrados no Banco de Teses da CAPES (nível Mestrado) 

Objetivo da Pesquisa Total Ano Total Área Total 

Análise das reações à Avaliação  

CAPES 
5 

2003 1 Administração 2 

2008 2 Educação 2 

2009 2 Ciência da Informação 1 

Compreensão do Processo de 

Avaliação 
7 

1994 1 Administração 2 

1998 1 

Direito 1 

2000 1 

2002 1 

Engenharia de Produção 2 

2005 1 

2007 1 
Educação 2 

2008 1 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES  

A pesquisa no Banco de Teses e Dissertações foi feita tomando como critério de busca 

as palavras-chave “avaliação” e “Pós-Graduação”. Entendemos como reação à Avaliação 

CAPES o movimento de debate e/ou não-aceitação, por parte dos Programas de Pós-

Graduação em Educação, à Política de Avaliação. Neste sentido, um estudo que pretende 

observar as “reações” preocupa-se com os efeitos, impactos e as respostas dos Programas à 

Avaliação. Os estudos que objetivam a compreensão do processo, entendemos, analisam a 

estrutura dos mecanismos de Avaliação aplicados e de que forma o processo é realizado 

dentro dos Programas, sem necessariamente preocupar-se com o “como” esse processo foi 

recebido pelos sujeitos avaliados.  

No nível doutorado, por sua vez, dividimos as teses encontradas em dois objetivos: 

construção de um modelo de gerenciamento com base no processo de Avaliação utilizado pela 

CAPES e análise da contribuição da Avaliação, que podem ser observados no quadro abaixo:  

Quadro 1 - Estado do Conhecimento do Banco de Teses da CAPES (nível Doutorado) 

Objetivo Ano Área 

Construção de um modelo de gerenciamento baseado nos critérios da 

Avaliação 

2009 Engenharia de 

Produção 

Análise da Contribuição da Avaliação 2009 Educação 

Fonte: Banco de Teses e Dissertações da CAPES  
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O primeiro trabalho tem objetivos específicos para a área de Engenharia de Produção. 

O segundo trabalho, busca compreender as contribuições da Avaliação para o aprimoramento 

dos programas. 

Esta pesquisa aproxima-se daquelas que objetivam analisar as reações à Avaliação 

CAPES, uma vez que buscamos compreender, através da percepção dos ex-coordenadores do 

Programa, quais foram os ordenamentos internos do PPGE para adequar-se aos critérios 

estabelecidos pela CAPES. 

Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPE, por sua vez, encontramos seis 

trabalhos. Quatro pesquisas encontradas através das palavras-chave “avaliação” e “ensino 

superior”, um trabalho com a palavra-chave “avaliação institucional” e um trabalho que trata 

do estudo da Pós-Graduação em Educação. As pesquisas foram realizadas apenas levando em 

consideração os registros do PPGE-UFPE. A falta de trabalhos, no Programa, que analisam a 

Avaliação da Pós-Graduação de maneira mais específica torna esta pesquisa pioneira dentro 

do PPGE. 

Os estudos sobre a avaliação institucional das universidades brasileiras são 

relativamente recentes. De acordo com Balzan e Sobrinho (2000, p. 7), a comunidade 

científica brasileira iniciou as discussões a respeito da necessidade desta avaliação durante a 

década de 1980, quando vários autores escreveram sobre o tema. Neste sentido, a Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) muito contribuiu em seus 

“Boletim ANPEd”, especialmente a partir de 1985, para o crescimento das discussões sobre o 

tema. Encontramos textos de Vera Candau e Menga Ludke que tratam especificamente sobre 

a Avaliação CAPES. 

Candau (1985) refletiu sobre a importância demasiada dos dados quantitativos. Ludke 

(1985), por sua vez, compreendeu que a avaliação possuía um caráter sobremaneira formal, 

lembrando que a realidade e complexidade de um Programa de Pós-Graduação não poderia 

ser refletida nos formulários então preenchidos. Amorim (1992, p. 119), alguns anos mais 

tarde, observou que “são indicadores que nem de longe podem refletir uma análise qualitativa 

da situação de um curso de pós-graduação”. Esses autores trouxeram contribuições durante as 

décadas de 80 e 90. Em nossa pesquisa, pretendemos observar se tais questionamentos ainda 

hoje se fazem presente, tomando como lócus de análise o PPGE/UFPE.  

Em 2010 também encontramos autores que questionam a ênfase nos dados 

quantitativos. Ferreira e Santos (2010, p. 97) afirmam que “o processo de orientação de 

dissertações e teses, no Brasil, vem sendo marcado, pela ‘angústia’ dos prazos, critérios 

quantitativos estabelecidos pela CAPES”. Veremos que algumas das entrevistas realizadas 
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também apontam nessa direção de questionar este, por assim dizer, paradigma quantitativista, 

na Avaliação CAPES.   

Gatti, André, Fávero e Candau, em 2003, elaboraram um documento, publicado na 

Revista Brasileira de Educação, que pretendia: “a) analisar o modelo utilizado na última 

avaliação; b) sugerir alternativas, tendo em vista a superação do modelo atual” (GATTI et al., 

2003, p. 137). O texto em questão concluiu, entre outros aspectos, que a Avaliação CAPES 

não deveria ser punitiva e sim formativa. Ou seja, não deveria ser usada para o 

descredenciamento de programas, como ocorre para aqueles que obtêm conceitos um e dois, 

mas sim para detectar problemas e “definir as medidas apropriadas ao seu aperfeiçoamento” 

(CAPES, 2003, p. 138). Mais adiante analisaremos, à luz da perspectiva de Dias Sobrinho 

(2003), o que vem a ser uma avaliação reguladora e punitiva. 

Horta e Moraes (2005, p. 111) analisaram a avaliação da pós-graduação trazendo-nos 

um estudo de grande contribuição para esta pesquisa. O artigo, intitulado “O Sistema CAPES 

de Avaliação da Pós-Graduação: da área de Educação à Grande Área de Ciências Humanas” 

reflete a respeito das consequências e procedimentos da Avaliação para essas áreas. O texto 

analisa os triênios de 1998-2000 e 2001-2003, abordando tanto o processo, quanto os 

resultados obtidos, concluindo que apesar de alguns avanços, a avaliação da CAPES ainda 

favorece a compreensão de “ciência que, nos últimos anos, tem determinado as regras do 

jogo, as peças com que se deve jogar e o paradigma de ciência a ser alcançado” através de um 

modelo de avaliação que não abrange a diversidade do conhecimento, antes “homogeneíza o 

desigual”. 

Horta, em artigo publicado em 2006, divide as críticas dos coordenadores de 

programas de pós-graduação de diversas áreas em cinco diferentes grupos4. Interessa-nos 

também o estudo de Spagnolo e Souza (2004), porque analisa dados produzidos pelos 

membros das comissões avaliadoras e também pelos coordenadores de programas de pós-

graduação de Instituições de Ensino Superior privadas, objetivando a promoção de melhorias 

nas avaliações subsequentes. Um dos pontos que consideramos de destaque na pesquisa é que 

91% dos membros das comissões avaliadoras concordam que a CAPES deveria simplificar o 

conjunto de informações presentes na avaliação. Este alto índice reflete o que já foi apontado 

por autores aqui já citados (Ludke, 1985; Amorim, 1992; Candau, 1985), que fizeram 

observação semelhante na década de 1980 e início de 1990.  

                                                 
4
 Caráter homogeneizador do modelo; Quantitativismo e Produtivismo; Ausência de dimensão social; Inserção 

internacional; As consequências da Avaliação para as diferentes áreas do conhecimento.  



21 

 

Para além dos autores que fazem críticas aos mecanismos utilizados na Avaliação 

CAPES, interessam-nos também os estudos que associam a Avaliação à regulação e ao 

controle. Neste sentido, Valdemar Sguissardi (2009), faz uma reflexão sobre a possibilidade 

de conciliação entre a avaliação educativa e a avaliação enquanto processo de regulação e 

controle do Estado. Dias Sobrinho (2003) também expõe as diferenças (e semelhanças) entre 

a avaliação diagnóstica e a avaliação regulatória. A maioria dos autores até o momento 

citados aborda, em seus textos sobre a Avaliação CAPES, essa dimensão regulatória e por 

isso dedicaremos maior espaço a esta análise mais à frente.  

Ao fazer uso de autores que escreveram em diferentes épocas, estamos, por extensão, 

revisitando a história da Avaliação CAPES sob o olhar de diferentes estudiosos.  

A atualidade da temática trabalhada também é um fator relevante para a escolha do 

objeto de estudo, uma vez que novos dados são coletados a cada nova Avaliação realizada. Os 

próprios mecanismos de Avaliação sofreram alterações ao longo dos anos, como veremos 

posteriormente. Assim, estamos certos de que nossa pesquisa trará novas perspectivas, 

problemas e conclusões aos estudos já existentes sobre o tema.  

Os autores pesquisados apontaram ainda a compreensão de que os impactos da Política 

de Avaliação para os Programas de Pós-Graduação no Brasil são relevantes e que há uma 

discussão nacional em torno de que elementos poderiam ser melhorados, modificados, 

acrescentados ou excluídos na Avaliação, numa tentativa de torná-la mais “adequada”, em 

especial, para a Grande Área das Ciências Humanas.  

O movimento de reação e adequação às regras da CAPES não é algo exclusivo do 

PPGE-UFPE. Neste sentido, tomaremos os autores acima citados também para fundamentar a 

análise das entrevistas realizadas como parte da metodologia deste trabalho. 

Este trabalho caracteriza-se por ser um estudo de caso, uma vez que o PPGE-UFPE 

corresponde ao locus e objeto de estudo geral da pesquisa e as mudanças emanadas dos 

resultados da Avaliação, o objeto de estudo específico. É uma pesquisa do tipo qualitativa, 

pois importa-se com os aspectos da realidade que não podem ser quantificados (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p. 32). Nossa preocupação está em compreender e explicar a dinâmica das 

relações sociais das quais fizeram parte, especialmente, os ex-coordenadores do PPGE e a 

CAPES. 
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Como procedimentos metodológicos, adotamos a coleta e análise dos documentos 

oficiais disponíveis no site da CAPES e na Página Oficial do PPGE-UFPE
5
, bem como a 

realização de entrevistas semi-estruturadas com os ex-coordenadores do PPGE-UFPE. Como 

mencionado anteriormente, após a leitura do texto de Bianchetti (2009) intitulado “Os dilemas 

do coordenador de Programa de Pós-Graduação”, percebemos algumas peculiaridades da 

função de coordenação: os movimentos de tomada de decisão, dificuldade em administrar o 

“ser professor” e o “ser coordenador” e as pressões exercidas pelas pró-reitorias de pós-

graduação e pela CAPES são, em nosso entendimento, característicos da função exercida pelo 

coordenador. Acreditamos que a realização das entrevistas com estes atores poderia nos 

revelar muito sobre o processo de mudança pelo qual passou o Programa.  

Realizamos, no total, nove entrevistas semi-estruturadas, com ex-coordenadores do 

PPGE-UFPE desde 2001 até 2013. O tempo médio de duração das entrevistas foi de 30 

minutos e os encontros foram marcados, em sua maioria, por email. As entrevistas foram 

realizadas no Centro de Educação, entre o período de janeiro e abril de 2013. Para identificar 

os entrevistados, optamos por preservar o anonimato. Para tanto, fizemos uso de um código 

que levou em consideração o cronograma de realização das entrevistas. Destarte, o primeiro 

entrevistado foi identificado como E1, o segundo como E2 e assim sucessivamente.  

A concepção teórico-metodológica para análise das Fichas de Avaliação Trienal do 

PPGE-UFPE foi a Análise do Discurso, inspirada na teoria de Norman Fairclough (1992, p. 

99), que entende discurso não apenas como texto e prática discursiva, mas também considera 

que “[...] a prática social (política, ideológica, etc.) é uma dimensão do evento discursivo, da 

mesma forma que o texto”. Ou seja, esta perspectiva de análise considera que o discurso 

ultrapassa a linguagem. Antes, permite vislumbrar os processos de mudança social e histórica. 

Nesse sentido, Norman Fairclough (1992, p. 99), “[...] considera que diferentes discursos se 

combinam em condições sociais particulares para produzir um novo e complexo discurso”. 

Assim, o autor coloca que a Análise do Discurso deve perpassar por três dimensões, a saber: o 

texto, a prática discursiva e a prática social.  Analisaremos as Fichas resultantes das 

Avaliações Trienais realizadas no PPGE levando em consideração suas dimensões 

tridimensionais. 

As entrevistas, por sua vez, receberão um tratamento diferente. Após a transcrição das 

entrevistas, leitura e releitura de todas elas, extraímos vinte categorias de análise, que 

                                                 
5
 Fichas de Avaliação, Regulamento da Avaliação Trienal, documentos de área (Educação), Regimento Interno 

do PPGE, Resolução n. 1 de 08/2011 e Resolução n. 2 de 05/2010 são os documentos oficiais que compõem o 

acervo de dados oficiais coletados para realização desta pesquisa.  
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confrontaremos com a bibliografia lida para a realização desta pesquisa.  

Após a introdução, o segundo capítulo deste trabalho consiste em apresentar ao leitor a 

fundamentação teórica que alicerçou nossa linha de pensamento e análise durante as 

pesquisas. Abordaremos o papel da regulação e o espaço que o poder adquiriu na Avaliação, à 

luz das análises de Friedberg (1993) e Bernoux ([1990?]). 

No terceiro capítulo, apresentaremos a fundamentação metodológica que será utilizada 

para análise dos dados obtidos. Exploraremos um pouco da Teoria Tridimensional do 

Discurso apresentada por Fairclough (1992).  

O quarto capítulo realizará um breve histórico da pós-graduação no país para 

compreendermos como a Avaliação da Pós-Graduação adquiriu o status de Política de Estado 

e com isso entendermos a influência que a CAPES exerce sobre os Programas de Pós-

Graduação. Faremos também uma análise dos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs) e 

do contexto político e econômico em que surgiu e se desenvolveu a Avaliação da Pós-

Graduação. Abordaremos, por fim, o papel da CAPES na construção da Pós-Graduação 

brasileira.  

No quinto capítulo, traremos um pouco sobre a estrutura organizacional da CAPES. 

Analisaremos a Avaliação CAPES propriamente dita, abordando o processo desde sua gênese, 

na década de setenta, seu desenvolvimento e as modificações para que chegássemos ao atual 

modelo de Avaliação.  

O sexto capítulo será dedicado às análises dos dados obtidos. Faremos um breve 

histórico do PPGE-UFPE e analisaremos as Fichas do Programa, resultantes das Avaliações 

Trienais, utilizando para tanto a teoria de Fairclough (1992) anteriormente mencionada. 

Confrontaremos os trechos das entrevistas realizadas com os ex-coordenadores do PPGE-

UFPE com a bibliografia lida para a realização desta pesquisa. 

Por fim, as considerações finais, com as conclusões a que chegamos após esse longo 

processo de concepção, pesquisa bibliográfica, levantamento e análise dos dados que 

culminaram na escrita desta dissertação. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS: REGULAÇÃO E PODER NA AVALIAÇÃO 

2.1 REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO 

Pensar a Avaliação CAPES significa considerar, em primeiro lugar, o conceito de 

“regulação estatal”, materializada pelas políticas públicas. Tais políticas constituem a ação do 

Estado. São, pois, a expressão da regulação estatal per se. Veremos no terceiro capítulo como 

esta Avaliação adquiriu o status de Política Pública. Antes, porém, precisamos compreender 

as características da avaliação enquanto instrumento regulatório e como isso se insere no meio 

da relação entre o Estado e a Educação. 

É necessário, primeiramente, entendermos como o conceito de Regulação, 

historicamente ganhou espaço na agenda do Estado. Para tanto, é preciso revisitar um pouco 

da história do processo de acumulação do capital.  

O modo de produção capitalista possui uma história que oscila entre períodos de 

prosperidade e crises econômicas (PAULO NETTO; BRAZ, 2007). No século XX, o Sistema 

enfrentou uma crise que, para Mészaros (2007, p. 357) foi estrutural, uma vez que afetou “a 

totalidade de um complexo social em todas as suas relações com suas partes constituintes ou 

subcomplexos, aos quais é articulada”. Assim, dentre outras características, inúmeras 

empresas foram à falência e houve um considerável aumento das taxas de desemprego, o que 

fragilizou os ideais do Liberalismo Clássico enquanto referencial fundamentador dos 

processos econômicos. Os liberais valorizavam a noção de liberdade individual e, neste 

sentido, o Estado “só pode ser responsável por medidas que se estabeleçam como normas 

gerais; caso contrário, produziria, necessariamente, uma discriminação arbitrária entre as 

pessoas” (AZEVEDO, 1997, p. 11). Nesta perspectiva, “todos, individualmente, fazendo 

escolhas racionais o fazem de modo a não prejudicarem a si próprios, o que torna 

desnecessária a intervenção e/ou regulação de qualquer ordem” (AZEVEDO; GOMES, 2009, 

p. 97).  

Quando da crise econômica, passou a ser considerado legítimo o papel do Estado:  

como o grande regulador a serviço de um determinado modelo de desenvolvimento 

econômico-social, tornando-se ele próprio produtor de bens e serviços destinados ao 

capital e à reprodução da força de trabalho. Esse papel aprofundou 

exponencialmente a intervenção estatal na economia e nas demais esferas da vida 

civil (AZEVEDO; GOMES, 2009, p. 98). 
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Assim, a crise de acumulação do capital no século XX favoreceu a intervenção estatal, 

sendo a Regulação uma das formas assumidas por esta intervenção (AZEVEDO; GOMES, 

2009). 

Um dos espaços centrais da Regulação estatal dá-se no interior do sistema 

educacional, uma vez que a própria escola é um espaço de reprodução de práticas 

regulatórias. As definições de normas de comportamento, as regras existentes e as práticas de 

avaliação fazem da Educação o “lócus principal do modo de regulação” (AZEVEDO; 

GOMES, 2009, p. 102). No campo educacional, a regulação é resultante dos processos 

ligados ao acompanhamento, avaliação, implementação e fiscalização, que desencadeiam um 

processo praticado individual (avaliação da aprendizagem, por exemplo) e coletivamente 

(sindicados de docentes, associações de funcionários, etc.).  

Destarte, a Avaliação emergiu como uma das peças chaves da Regulação no espaço da 

Educação da qual o Estado utiliza-se amplamente como forma de ação. Conforme Bowe et all 

(1992, p. 23), “evaluation is a way of making sense of practice for particular purposes. The 

definition of those purposes and the control or the machinery of evaluation are what is 

important”. A Avaliação é, portanto, uma das formas de dar sentido ao controle estatal e faz-

se necessário compreender quais sãos seus mecanismos e como ela se dá.   

A partir dos anos 70, entretanto, uma nova crise econômica deu espaço para o 

pensamento neoliberal, através do qual, as “ingerências estatais na economia [são percebidas] 

como coibidoras da liberdade individual” (AZEVEDO, 1997, p. 11) e a ideia de “Estado 

Mínimo”, na qual o Mercado passa a regular o capital e o trabalho, passa a adquirir cada vez 

mais adeptos. O “livre mercado” passou a ser referência básica também para as políticas 

sociais. É necessário frisar, entretanto, que no campo da política educacional, segundo 

Azevedo (1997, p. 15), “o vírus neoliberalizante não contagia na mesma proporção em que 

atinge outras políticas sociais”. O Estado ainda deveria cuidar da oferta de Educação, porém, 

deveria dividir suas responsabilidades com o setor privado.  

No Brasil, é possível perceber as influências desse pensamento mais fortemente no 

governo Collor de Melo, o qual se propunha a reduzir o papel do Estado, que passou a inserir 

a lógica de mercado em sua gestão. Nesta aproximação entre Estado e Mercado, as políticas 

públicas passam pela “[...] necessidade da descentralização e privatização de atividades sob 

controle do Estado, relegando-se ao setor público funções quase clássicas do estado 

mínimo”(MELO, 1998, p. 236). Lembramos, entretanto, a afirmação de AZEVEDO (1997, p. 

15) citada logo acima: o neoliberalismo não afetou a política educacional da mesma forma 

que impactou outras políticas sociais.  



26 

 

A Educação Superior entrou centralmente na agenda reformista especialmente através 

das políticas de avaliação propostas que, para Sguissardi (2009, p. 137) representam um “[...] 

instrumento central na reforma ou modernização conservadora do aparelho do Estado, em 

meio aos ajustes ultraliberais da economia, e, por consequência, nas reformas de educação 

superior”.  No Brasil, as políticas de avaliação da Educação Superior puderam ser percebidas 

através do Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), em 1983; o Programa 

de Avaliação Institucional da Universidade Brasileira (PAIUB), no início dos anos de 1990; O 

Exame Nacional de Cursos, em 1996 e a Análise das Condições de Oferta dos Cursos, ambos 

no governo Fernando Henrique Cardoso. Vale salientar que o Decreto 2026, também de 1996, 

normatizou os processos de avaliação dos cursos de graduação e das Instituições de Ensino 

Superior; O Sistema de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi iniciado em 2003, no 

governo Luiz Inácio Lula da Silva (FERRAZ, 2006). Na pós-graduação, é possível vislumbrar 

as influências dessa nova forma de governo através da Avaliação da Pós-Graduação instituída 

pela CAPES. 

Para Sguissardi (2009), a neoliberalização da economia e a reconfiguração estatal “[...] 

fizeram da avaliação, como instrumento de regulação e controle, uma arma poderosa posta a 

serviço do poder hegemônico”. O autor considera que as políticas de avaliação introduzidas 

no Brasil inserem-se no contexto do chamado Estado Avaliador, que para Dias Sobrinho 

(2003) é caracterizado por um Estado liberal no campo econômico e forte no controle do 

campo social.  

Silveira (2006) analisa a perspectiva de dois organismos internacionais, O Banco 

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

no que diz respeito às concepções de avaliação da qualidade da educação superior. Para o 

Banco Mundial, o desempenho acadêmico deve ser mensurado em especial através da 

avaliação e controle de qualidade dos resultados do ensino e da pesquisa. Na perspectiva da 

UNESCO, por sua vez, a avaliação deve ter como objetivo o constante melhoramento, a 

qualidade enquanto transformação e não como produto. Silveira Júnior (2006, p. 28) conclui 

que “[...] a CAPES adota o modelo do Banco Mundial, uma vez que está orientada pela lógica 

do produto e utiliza uma política fiscalizadora como forma de ação”, inserida, portanto dentro 

da nova perspectiva de ação estatal.  

Assim, concordamos com Gomes e Oliveira (2012, p. 32) quando afirmam que as 

políticas de Educação Superior sofrem influência das transformações “políticas, sociais, 

econômicas e culturais porque passam as sociedades contemporâneas”. A política de 

avaliação da pós-graduação, no Brasil, foi diretamente influenciada por esses dois momentos 
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político-econômicos, nos quais a intervenção estatal – e a Regulação enquanto forma de 

intervenção – ganha espaço num primeiro momento e, num segundo momento, o Mercado 

aparece como referencial das políticas e como instrumento de regulação.   

A avaliação que temos atualmente continua, para Dias Sobrinho (2003, p. 31) a ser 

“praticada como instrumento privilegiado de regulação”. Ele aponta algumas das 

características desse modelo de avaliação regulatória e influenciada pela lógica do Mercado: 

 

 Avaliação produzida em espaços de disputa de poder: a avaliação, como vimos, 

adquiriu papel de fundamental importância na reconfiguração estatal. Assim, 

muitos países desenvolvidos vincularam suas agências de avaliação aos núcleos de 

poder; 

 Organização X Instituição Social: o autor afirma que as instituições sociais têm 

como finalidade o desenvolvimento de valores da sociedade. As organizações, por 

sua vez, são caracterizadas pela instrumentalidade, ou seja: seguem a lógica de 

adaptação dos meios aos fins; 

 Neoconservadorismo X Neoliberalismo: para Dias Sobrinho, a combinação do 

neoconservadorismo e neoliberalismo produzem um efeito contraditório: a 

autonomia-controle. Seguindo essa lógica, o Estado confere liberdade aos 

processos, mas exerce um rígido controle sobre os produtos. Controle 

materializado, dentre outros, pelos instrumentos de avaliação; 

 Avaliação e lógica de Mercado: a Educação Superior passou a cumprir também a 

função econômica e com isso a avaliação passou a relacionar-se com os 

movimentos de funcionamento do Mercado; 

 Avaliação X controle: supostamente objetiva, a avaliação regulatória possui 

processos de prestação de contas, aferição de qualidade e controle. Lança mão de 

instrumentos exageradamente técnicos e procedimentos metodológicos 

fundamentados na pesquisa de dados e medição de indicadores; 

 Aplicação de testes nacionais: Sobrinho afirma que tais testes não estimulam a 

transformação e a solidariedade, antes, incitam a competitividade; 

 Falta de produção de sentidos: o autor afirma que a avaliação regulatória 

obedece à lógica da classificação e comparação. 
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Enquanto peça central na reforma e/ou modernização do aparelho estatal, a avaliação 

como Regulação, com as características acima citadas, tem tomado espaço em detrimento da 

avaliação educativa ou diagnóstico-formativa, que se distancia de mecanismos de 

premiação/punição e não favorece a hierarquização dos indivíduos/instituições avaliados. 

Veremos no decorrer desta pesquisa, que a Avaliação CAPES insere-se dentro de todas estas 

características citadas por Dias Sobrinho.  A primeira evidência de que a Avaliação CAPES 

caracteriza-se como avaliação regulatória está na classificação dada aos Programas após a 

realização da Avaliação Trienal, que é resultado do processo de acompanhamento anual 

realizado pela CAPES. Inicialmente a mesma atribuía aos programas, conceitos de “A” a “E”. 

Entretanto, foi necessário alterar o sistema de classificação porque, na compreensão da 

Coordenação, “houve uma perda do poder discricionário [...] o que resultou em um número 

muito grande de cursos com conceito A (excelentes)” (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p. 20). 

Esta afirmação nos permite inferir que não é do interesse da CAPES que o Brasil tenha o 

maior número possível de programas de excelência. Antes, é necessário que exista uma 

maioria com conceitos de três a cinco, para que uma minoria alcance o “topo” da escala de 

classificação, característica aqui denominada como “efeito Mateus” e analisada 

posteriormente, no capítulo dedicado às entrevistas.  

Neste sentido, como a intenção é de que haja sempre programas que não atendam às 

exigências da CAPES para que haja outros de excelência, uma Avaliação “meramente” 

diagnóstica ou formativa, de fato, não parece ser do interesse da Coordenação. De acordo com 

Mendes (2005, p. 3) a Avaliação Formativa é uma prática que pretende não apenas identificar 

as deficiências, mas também contribuir para a formação e prevê uma mudança na metodologia 

de trabalho visando a regulação das aprendizagens. Aplicando o conceito à CAPES, uma 

avaliação formativa deveria identificar aquilo que falta a um Programa para que ele seja 

considerado de excelência e prover as ferramentas necessárias para que possam atingir os 

mais altos níveis de classificação. Enquanto instrumento de regulação estatal, a Avaliação 

CAPES é uma das formas de materialização do rígido controle estatal sobre os produtos: 

relaciona-se com os movimentos de funcionamento do mercado; preocupa-se com a medição 

de indicadores; hierarquiza as instituições avaliadas e caracteriza-se por ser um instrumento 

de produção e disputa pelo poder, como veremos a seguir.  
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2.2 AVALIAÇÃO DA CAPES – O PODER EM QUESTÃO 

A Avaliação CAPES, como afirmamos anteriormente, constitui-se num espaço para 

materialização de poder no interior dos programas de pós-graduação. O poder exercido pela 

Fundação sob os programas; o coordenador do programa que se vê obrigado a exercer 

mecanismos de controle e punição sobre os colegas; as disputas internas entre os docentes (os 

que produzem mais X os que pouco ou nada produzem) são alguns dos exemplos das relações 

de poder que ocorrem durante o processo de Avaliação.  

 Neste sentido, Friedberg (1993) e Bernoux ([1990?]) muito contribuem para que 

possamos melhor compreender quais os espaços do poder dentro da Avaliação.  

Friedberg (1993) justifica a importância de estudar sobre o tema porque, no tocante 

aos estudos organizacionais, o poder desapareceu da preocupação dos intelectuais. Outro 

motivo pelo qual é importante estudar o poder nas organizações, é, para o autor, porque: 

O lugar central do poder na abordagem organizacional [...] foi na verdade objeto de 

numerosas críticas contraditórias que ou contestam a possibilidade de sustentar o 

estudo das relações de poder independentemente da análise dos mecanismos de 

dominação macrossociais, ou criticam aquilo a que chamam as implicações amorais 

de uma visão da acção humana fundada na investigação do poder (FRIEDBERG, 

1993, p. 257). 

Acreditamos que uma análise das relações de poder nas organizações pode ser feita 

independentemente do estudo destas relações a nível nacional, por exemplo. Neste sentido, 

faremos uma abordagem que procura analisar a relação de poder dentro de um universo 

microssocial, o que se aproxima do que Bowe et al. (1992) denomina de “contexto da 

prática”6. É neste contexto em que ocorrem as práticas políticas e a materialização do texto e 

do discurso político. Em outras palavras, é possível perceber, no bojo das relações sociais que 

fazem parte do processo de Avaliação CAPES, a solidificação da regulação estatal, bem como 

o exercício do poder.  

Antes de trazermos para a nossa análise os conceitos de Friedberg e Bernoux, faremos 

uma pequena incursão nos estudos de Michel Foucault e Pierre Bourdieu sobre o poder e o 

“poder simbólico”, respectivamente, pois consideramos que as contribuições destes autores 

são de grande importância para a compreensão das definições, fontes e recursos do poder na 

                                                 
6
 Para o autor, existem três contextos políticos primários, cada um deles com seus campos de ação. O primeiro 

contexto é o contexto de influência, no qual a política pública normalmente se inicia. É o contexto de produção 

dos discursos. O segundo contexto é o de produção do texto político, que aparece, mais comumente, através da 

escrita dos textos oficiais (leis, portarias normativas, etc.) e o contexto da prática, espaço para o qual os dois 

primeiros contextos são produzidos.  
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sociedade e suas instituições, como é o caso do PPGE, analisado neste trabalho.  

Foucault (2011, p. 177) afirma que é possível distinguir dois grandes sistemas de 

análise do poder: o “contrato-opressão” e o “dominação-repressão”. Neste trabalho, interessa-

nos compreender o segundo sistema em que, para o autor: “[...] a oposição pertinente não é 

entre legítimo-ilegítimo como no precedente, mas entre luta e submissão”. Neste sentido, 

podemos enquadrar a situação da CAPES, de um lado, e dos Programas, do outro. Ambos 

legítimos, numa relação de “luta e submissão”.  Ele ainda acrescenta que: “[...] o poder deve 

ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia”. A 

CAPES, enquanto “organização complexa”
7
 é uma organização “[...] hierárquica, 

centralizadora, piramidal, burocrática” (BIANCHETTI, 2009, p. 29), permite a 

movimentação, mas dentro de certos limites, numa espécie de “autonomia controlada”. O 

poder “circula” entre a CAPES e as pró-reitorias – que mediam a comunicação com os 

Programas –, entre as pró-reitorias e os Programas, os coordenadores e o corpo docente, entre 

estes e os discentes. Uma determinação vinda da CAPES afeta a todos que fazem parte dos 

Programas. Este poder, portanto, assim como afirma Foucault, encontra-se em rede, “nas suas 

malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e 

de sofrer sua ação” (FOUCALT, 2011, p. 183). 

Pierre Bourdieu (2000), por sua vez, contribui com a definição do “poder simbólico”, 

que é “o poder” de: 

[...] constituir lo dado por la enunciación, de hacer ver y de hacer creer, de confirmar 

o de transformar la visión del mundo, por lo tanto el mundo; poder casi mágico que 

permite obtener el equivalente de lo que es obtenido por la fuerza (física o 

económica), gracias al efecto específico de movilización, no se ejerce sino él es 

reconocido, es decir, desconocido como arbitrário (BOURDIEU, 2000, p. 67). 

Destarte, consideramos a Avaliação CAPES como uma ferramenta simbólica deste 

poder exercido pela Fundação, uma vez que consegue uma mobilização ímpar por parte dos 

programas em geral. É um poder, citando o autor, que não é apenas exercido, mas sim 

reconhecido (ou desconhecido) como arbitrário, um poder “quase mágico”.  

Partindo para a análise do poder nas organizações, Friedberg (1993, p. 261) formula o 

seguinte conceito: 

                                                 
7
 Para Tragtenberg, na “organização complexa” (o autor refere-se especificamente à escola) há predominância do 

burocrático sobre o pedagógico. Nas palavras do autor: “em  suma, a conduta burocrática implica uma 

exagerada dependência dos regulamentos e padrões quantitativos, impessoalidade exagerada nas relações intra 

e extragrupo, resistências à mudança” (TRAGTENBERG, 1976,  p. 20) . 



31 

 

É o mecanismo quotidiano e incontrolável que mediatiza e regula as trocas de 

comportamento indispensáveis à manutenção ou êxito, de um conjunto humano 

marcado pela coexistência de actores relativamente autónomos e desenvolvendo 

racionalidades de ação limitadas, que, por essa mesma razão, são senão 

contraditórias, pelo menos divergentes, ou, para o exprimir de maneira mais neutra, 

não espontaneamente convergentes.  

Nesta definição, chamamos atenção para a afirmação de que o poder é um mecanismo 

“quotidiano e incontrolável”, quase que “natural”, “imperceptível”, ou seja: todas as relações, 

e em especial as relações organizacionais, estão à mercê dos jogos de poder. Não há, e aqui 

seremos imperativos, como pensar uma organização sem considerar as relações e os espaços 

do poder.  

O outro autor que estamos utilizando como base para fundamentar nossa análise, 

Bernoux ([1990?]), também traz algumas definições possíveis sobre o poder: 

 

1ª definição: a capacidade de alguns indivíduos/grupos de agir sobre outros 

indivíduos/grupos. Definição geral de poder; 

2ª definição: é a capacidade de alguns indivíduos/grupos de conseguir que outros 

indivíduos/grupos façam determinadas coisas que não teriam feito sem a 

intervenção dos mesmos; 

3ª definição: é a capacidade de alguns indivíduos/grupos de conseguir, na relação com 

outros indivíduos/grupos, que os termos desta troca sejam favoráveis aos primeiros.  

 

A segunda definição de Bernoux mostra uma dependência do segundo grupo para com 

o primeiro, detentor do poder, excluindo, por exemplo, a possibilidade de que o segundo 

grupo também possa exercer poder sobre o primeiro, contrariando a noção de “poder em rede” 

construída por Foucault. A terceira definição assume que numa relação de poder, quem o 

exerce sempre (ou quase sempre) consegue o que quer do segundo grupo. O próprio autor 

observa a existência dessas “falhas” nas definições e parte para uma análise não mais dos 

conceitos, mas sim dos recursos e fontes do poder, que veremos mais adiante.  

Neste trabalho, estamos partindo da ideia de que “[...] todo sistema de ação concreto, 

constitui-se como um sistema de poder. Ela é fenômeno, efeito e facto de poder” 

(FRIEDBERG, 1993, p. 255). Trata-se, pois, de “um sistema concreto de ação que pode ser 

visto como um conjunto humano estruturado que coordena as ações de seus partícipes por 

meio de mecanismos de jogos relativamente estáveis” (CROZIER; FRIEDBERG, 1977, p. 

286). Destarte, não seria possível conceber, como afirmamos anteriormente, qualquer 

organização sem pensar o espaço e a dimensão que o poder tem em sua estrutura. Não 
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queremos analisá-lo dentro da composição   da CAPES, a relação de poder que pretendemos 

abordar não está na estrutura interna, mas sim na relação entre a CAPES e os programas de 

Pós-Graduação e, para nós, o objeto pelo qual se pode, quase que fisicamente, perceber a 

estrutura e os jogos do poder é, pois, materializado na e pela Avaliação, cujo ápice é a 

Avaliação Trienal.  

Como vimos anteriormente, todas as organizações trazem em suas bases as relações de 

poder. É certo que na composição estrutural da CAPES os jogos de poder são objeto 

pertinente de pesquisa, mas para este trabalho, analisaremos especificamente a Avaliação. 

Ao falar a respeito desse poder exercido pela CAPES, Bianchetti justifica que a 

organização em questão 

[...] pode exercer um controle que obriga as pessoas – e, no nosso caso específico, os 

Programas – a se submeterem inapelavelmente – ou a serem excluídos – às 

determinações emanadas daquela instituição [isso não significa que não há 

movimento, mas que] o movimento só pode ocorrer dentro do campo fechado do 

sistema ou estrutura (BIANCHETTI, 2009, p. 29-30). 

O autor ainda coloca, citando Tragtenberg (1976, p. 29, grifo do autor), que “[...] a 

autonomia inexiste, só há um dilema: inserir-se na organização ou desaparecer”. Na 

Avaliação Trienal, os Programas que recebem nota entre “1” e “2” passam a ser 

descredenciados. Os Programas com conceitos rebaixados (isto é: numa avaliação anterior 

tiveram nota 5 e numa posterior nota 4, por exemplo), recebem um número de bolsas 

reduzido, uma vez que o fomento está diretamente ligado à “qualidade” dos programas. Este 

é, pois, um dos “recursos de poder” do qual se utiliza a CAPES, o constrangimento, que para 

Bernoux ([1990?], p. 155), significa que: 

O superior dispõe dum conjunto de meios de constrangimento, físicos, materiais, 

administrativos, etc. Numa organização, e nas situações mais correntes, este 

constrangimento pode ir da exclusão e do desaparecimento até a ordem intimada 

num tom sem réplica, passando por toda a gama de sanções previstas ou 

imagináveis. Esta situação é aquela em que o superior utiliza a força para obter 

obediência. 

O autor ainda nos esclarece, sobre a utilização do termo “força”, que a relação de força 

faz parte da relação de poder, mas não se reduz a esta. 

Assim sendo, a CAPES utiliza-se do constrangimento enquanto “recurso de poder” 

quando obriga os programas a inserir-se dentro das regras ou, do contrário, serão 

descredenciados.  

O outro recurso de poder do qual nos fala Bernoux é a legitimidade. Para Bernoux 

([1990?], p. 156), “[...] é o recurso antiético da força [...] tradicionalmente definida como a 
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capacidade de o detentor do poder em fazer aceitar as suas decisões”. A CAPES, como vimos, 

utiliza-se do constrangimento, mas suas decisões são de grande repercussão para os 

programas não apenas pelo “medo” do descredenciamento, mas também porque a CAPES é 

uma instituição legitimada pelo Estado, até mesmo pela criação,  

[...] no bojo de uma política de governo por meio da qual, juntamente com outros 

órgãos de avaliação, acompanhamento e financiamento, se buscava, via criação de 

cursos de pós-graduação, estímulo à organização e ao desenvolvimento de projetos 

(BIANCHETTI, 2009, p. 38, grifos nosso). 

Além dos “recursos do poder”, Bernoux ([1990?]) também fala das “fontes do poder”, 

que nos trazem grandes contribuições para melhor analisar o poder exercido pela CAPES 

através da Avaliação: 

a) O especialista: o autor coloca que o especialista é aquele que detém um 

conhecimento e/ou experiência que lhe permitem resolver “problemas cruciais” 

para a organização, conferindo ao mesmo um espaço de poder. “Aquele que é capaz 

de resolver ‘certos problemas cruciais’ possui um certo poder, senão a totalidade e 

realidade do poder” (BERNOUX, [1990?],p. 158). Na Avaliação, à primeira vista, 

encontramos certa dificuldade em observar o papel do especialista uma vez que ela 

é realizada por pares. Não devemos nos esquecer, entretanto, que por trás dos 

consultores, há um Conselho Técnico-Científico da Educação Superior e uma 

Diretoria de Avaliação, que são formados por especialistas, mais pelas experiências 

que pela formação acadêmica propriamente dita; 

b) Domínio das relações com o meio: o autor afirma que esta é uma fonte concreta de 

poder porque “[...] se insere melhor [que a primeira] no tecido das relações 

habituais que fazem a vida da empresa, esta fonte é mais importante e mais estável 

[...] pode, melhor que o especialista [...], utilizar os seus conhecimentos nos dois 

lados para consolidar e engrandecer o seu poder” (BERNOUX, [1990?], p. 159).Na 

década de 70, a CAPES adotou rigidamente o modelo de pós-graduação norte-

americano e, consequentemente, o de avaliação, algo bastante criticado por 

Hamburguer (1980), que apontava os problemas em se adotar um sistema sem 

considerar as especificidades do Brasil. Para ele, os mestres e doutores aqui 

formados visariam principalmente os padrões do mercado externo “[...] com a 

peculiaridade que não pretendemos exportar [...] e de que nem há procura no 

mercado externo.” (HAMBURGER, 1980, p. 85). Sguissardi (2009) aponta as 



34 

 

mudanças da educação superior na Europa e nos E.U.A, que terminaram por 

influenciar a metodologia de avaliação da CAPES. Com isso, o que queremos 

apontar é que esse “bom relacionamento” da CAPES com órgãos e instituições de 

outros países – com maior tradição no ensino superior – representa para nós, nesta 

análise, uma das fontes do poder exercido pela mesma; 

c) Comunicação: Bernoux([1990?], p. 160),afirma que “qualquer indivíduo tem 

necessidade de informações e por causa delas depende de quem as detém” A 

CAPES detém as bolsas, é o órgão responsável por dar nota aos programas e por 

divulgá-las para toda a comunidade acadêmica; 

d) A utilização das regras organizacionais: “os membros duma organização são tanto 

mais ganhadores numa relação de poder quanto mais dominam o conhecimento das 

regras e sabem utilizá-las”(BERNOUX, ([1990?], p. 160). Neste sentido, não 

apenas a utilização das regras organizacionais é uma fonte de poder, mas 

especialmente a elaboração de tais regras. 

É importante, numa análise das relações de poder dentro da organização, levar em 

consideração que os acordos também fazem parte da estrutura de tais relações.  

Friedberg (1993, p. 277-278) afirma que o ponto de partida no raciocínio 

organizacional é observar que não há congruência de interesses. Se não há essa congruência, 

existe “[...] uma relação de força que se pode analisar como um acordo implícito sobre as 

condições de um ‘mercado’, isto é, sobre os termos da troca”. O autor alerta, contudo, para a 

natureza desses acordos, que estão mais perto de um “acordo de guerra fria” que da “união 

profunda”. 

A existência de tais acordos, entretanto, não implica dizer que não haja jogos de poder. 

Pelo contrário, são, muitas vezes, estes acordos que estruturam as relações de poder.  

Neste sentido, a “construção” da Avaliação tal como se apresenta hoje, é fruto de 

muitas discussões em cima dos critérios e metodologias de avaliação. Para Amorim (1992, p. 

112) “[...] não se pode negar seu avanço depois de muitas críticas da comunidade científica”. 

No triênio 2001-2003, cada um dos membros das comissões de Avaliação CAPES respondeu 

um questionário de 15 questões a respeito do processo avaliativo. A Avaliação passou, desde 

sua primeira edição, por diversas mudanças
8
, construídas em conjunto com os membros da 

                                                 
8
 Dentre algumas mudanças, Moraes (2006: 197-200) nos traz: na primeira fase de avaliação, os Programas 

recebem nota de 1 a 5 e apenas na segunda fase, os Programas que alcançaram 5 e comprovarem padrão 
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comissão e coordenadores dos programas.  

Os “documentos de área” são um espaço em que as diversas áreas do conhecimento 

podem expressar, de maneira geral, as percepções sobre os programas e sobre a própria 

Avaliação. No documento da área de Educação deste último triênio, por exemplo, colocou-se 

que “do ponto de vista da avaliação, será ainda necessário melhorar a classificação dos livros, 

viabilizar a avaliação qualitativa da produção bibliográfica discente e criar indicadores que 

permitam avaliar a gestão dos programas” (CAPES, 2010, p. 1), sugestões visando a melhoria 

do sistema de Avaliação. 

De acordo com a análise de Friedberg (1993, p. 279), inferimos que estes acordos são 

também espaços de poder, uma vez que estabelecem as “regras do jogo”. A CAPES e os 

programas terminam por jogar “[...] em conjunto, seguindo as mesmas regras”. 

Assim, percebemos que Regulação e Poder são duas categorias de análise que devem 

ser consideradas em qualquer análise que se pretenda fazer sobre a Avaliação CAPES. Em 

nosso trabalho, essas categorias interessam-nos de maneira latente uma vez que são conceitos 

que aparecem muito fortemente nas entrevistas realizadas. 

Também nos interessa fazer um resgate histórico sobre a história da pós-graduação no 

Brasil e em que momento a CAPES se insere nesse processo para podermos compreender 

como a Avaliação CAPES tornou-se uma política pública.  

____________________________ 

internacional poderão se candidatar a alcançar as notas 6 ou 7; maior vinculação entre os resultados da 

avaliação e o sistema de fomento, etc.  



36 

 

3 A PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL E O PAPEL DA CAPES NA CONSTRUÇÃO 

DE UMA POLÍTICA PÚBLICA DE AVALIAÇÃO. 

3.1 A GÊNESE DA PÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL 

A história da Pós-Graduação é relativamente recente no Brasil quando comparada com  

a da Educação Superior, que registrava, durante o período colonial, a existência de alguns 

colégios jesuítas, que mantinham cursos de filosofia e teologia (CUNHA, 1986). Porém, os 

primeiros cursos reconhecidos começaram a funcionar no Brasil em 1808, depois da chegada 

de Dom João VI, momento em que surgiram os cursos da Academia Real da Marinha, Curso 

de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro e o Curso de Economia, também no Rio de Janeiro. 

Todos, entretanto, cursos individuais, ou seja, não havia, no período, a articulação de cursos 

no âmbito das universidades. Eram todos cursos mantidos pelo Estado (SAVIANI, 2010). 

Com o advento da República, surgiram as primeiras universidades, denominadas por 

Cunha (1986) de “universidades passageiras”. Fazem parte desse grupo a Universidade do 

Pará, a Universidade de São Paulo e a Universidade de Manaus
9
, todas instituídas durante os 

primeiros anos da República e dissolvidas posteriormente. As primeiras universidades, 

propriamente ditas, surgiram no final da década de vinte
10

.  

A demanda pela expansão da formação e da produção de conhecimento científico, 

entretanto, no país alcançou maior repercussão a partir do processo de industrialização 

brasileiro na década de 30, no Governo Vargas. Em 1931 o Decreto n. 19.851 (BRASIL, 

1931) do então ministro da Educação e Saúde, Francisco de Campos propôs-se a organizar o 

Ensino Superior Brasileiro, que deveria ter como finalidade:  

[...] elevar o nivel da cultura geral, estimular a investigacção scientifica em 

quaesquer domínios dos conhecimentos humannos; habilitar ao exercício de 

actividades que requerem preparo technico e scientifico superior; concorrer, enfim, 

pela educação do indivíduo e da collectividade, pela harmonia de objetivos entre 

professores e estudantes e pelo aproveitamento de todas as actividades 

universetárias, para a grandeza na Nacção e para o aperfeiçoamento da Humanidade 

(BRASIL 1931, p. 1) 

 

                                                 
9
 A universidade do Pará foi fundada em 1912 e desativada em 1920. A Universidade de Manaus foi criada em 

1911 e encerrou suas atividades em 1926. A universidade de São Paulo, por sua vez, instituiu-se em 1911 e 

suas atividades permaneceram em funcionamento até 1917.  
10

 A Universidade de Minas Gerais surgiu em 1927. Em 1934 várias escolas constituíam a Universidade de Porto 

Alegre.  
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Assim, com o princípio de organização de um sistema de Ensino Superior no Brasil, a 

necessidade de formação de mão de obra qualificada e de investimento no desenvolvimento 

técnico-científico para fins de subsidiar a estruturação dos vários setores produtivos e 

administrativos nacionais, tornou-se parte da agenda política brasileira. Ainda no ano de 1931 

foi implantado o Doutorado em Direito na Universidade do Rio de Janeiro, seguindo os 

moldes propostos pelo Decreto 19.852 do mesmo ano. Oito anos mais tarde, a Faculdade 

Nacional de Filosofia foi criada, conferindo aos bacharéis a possibilidade de recebimento do 

título de doutor para aqueles que defendessem tese original de “notável valor” após dois anos 

de estudo sob a tutela de um docente da disciplina sob a qual versava o trabalho.  

Em 1946, com o Decreto n. 21.231 observamos, pela primeira vez, a utilização do 

termo “pós-graduação”, usado para diferenciar os vários níveis de ensino dos cursos 

universitários, que deveriam ser compostos pelos cursos de formação, aperfeiçoamento, 

especialização, extensão, pós-graduação e doutorado. Os cursos de pós-graduação, eram “[...] 

destinados aos diplomados, terão por fim especial a formação sistemática de especialização 

profissional, de acordô com o que fôr estabelecido pelo regimento” (BRASIL, 1946, art. 76). 

Os cursos de doutorado, por sua vez, deveriam ser “[...] criados pelas escolas e faculdades e 

definidos nos respectivos regimentos, segundo as conveniências específicas” (BRASIL, 1946, 

art. 77). Para Sguissardi (2009, p. 143), embora tenha sua gênese nos anos 1930, o “[...] atual 

‘sistema’ nasce, formalmente, entre 1965 e 1970”, em meio às políticas do Regime Civil-

Militar.  

O Parecer do Conselho Federal de Educação nº 977/65 (CFE, 1965), conferiu maior 

solidez ao Sistema de Pós-Graduação Brasileiro. O Referido Parecer procurou estabelecer as 

normas e características para a organização e funcionamento da pós-graduação no país, os 

objetivos e a natureza de seus cursos. O documento justifica a necessidade da criação de 

cursos de pós-graduação, apontando: 

[...] a urgência de se promover a implantação sistemática dos cursos de pós-

graduação a fim de que possamos formar nossos próprios cientistas e tecnólogos, 

sobretudo tendo em vista que a expansão da indústria brasileira requer número 

crescente de profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas e 

processos, e para cuja formação não basta a simples graduação (BRASIL, 1965, p. 4, 

grifo nosso). 

O trecho destacado confirma a importância da expansão da pós-graduação, através da 

criação de mais cursos neste nível de ensino, pela necessidade de formar quadros de cientistas 

e tecnólogos no país, reconhecendo que a formação nos cursos de graduação era insuficiente 

para atender às demandas da indústria brasileira em expansão.  
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O parecer afirma ainda que a pós-graduação, especialmente a stricto sensu, “é 

condição básica para se conferir à nossa universidade caráter verdadeiramente universitário, 

para que deixe de ser instituição apenas formadora de profissionais e se transforme em centro 

criador de ciência e de cultura” (BRASIL, 1965, p. 4, grifo nosso) e ainda acrescenta, sobre 

a importância da pós-graduação para a formação dos docentes no Brasil, que: 

[...] o funcionamento regular dos cursos de pós-graduação constitui imperativo da 

formação do professor universitário. Uma das grandes falhas de nosso ensino 

superior está precisamente em que o sistema não dispõe de mecanismos capazes de 

assegurar a produção de quadros docentes qualificados(BRASIL, 1965, p. 4, grifo 

nosso). 

Como percebemos, a pós-graduação deveria ser um lugar de formação de cientistas, e 

não “apenas” de profissionais. Os professores que pretendessem ensinar na universidade 

deveriam, obrigatoriamente, possuir curso de pós-graduação.  

Assim, o Parecer em questão sintetiza três razões que justificaram a urgência na 

criação de um sistema de pós-graduação no Brasil: 

 

1) estimular a ampliação da pesquisa científica, através da formação de cientistas e 

tecnólogos;  

2) incitar a autonomia para a realização da investigação científica; 

3) ampliar a formação de docentes qualificados para ‘[...]  atender à expansão 

quantitativa de nosso ensino superior garantindo, ao mesmo tempo, a elevação dos 

atuais níveis de qualidade’ (BRASIL, 1965, p. 4).  

 

Para Oliveira e Fonseca (2010, p. 20) a necessidade de implementação de um sistema 

de pós-graduação pode ser também explicada pelo crescimento econômico brasileiro nos anos 

70. O país cresceu a taxas de 7% a 10%, o que “demandava uma expansão da pós-graduação, 

por meio de agências mais flexíveis, para estimular o desenvolvimento tecnológico do país”. 

Sguissardi (2009, p. 144) ainda acrescenta que foi necessário “[...] criar um sistema de ensino 

superior modernizado, eficiente e eficaz, na ótica desse modelo de desenvolvimento, capaz de 

preparar os quadros necessários para suas múltiplas frentes e tarefas”.  

Assim, percebemos que o desenvolvimento do Sistema de Pós-Graduação brasileiro 

está diretamente ligado ao crescimento econômico pelo qual o Brasil passava naquele período. 

Segundo Hamburger (1980), existiram duas razões para a criação da pós-graduação no 

Brasil: a primeira, como vimos, refere-se à necessidade de qualificar os profissionais 



39 

 

brasileiros para que os mesmos pudessem tornar-se aptos a trabalhar nos projetos de 

desenvolvimento do país. A segunda justificativa, para o autor, advém da necessidade de 

qualificar o corpo docente, fundamental à expansão e qualificação da Educação Superior. 

Dada à urgência, a expansão da pós-graduação no Brasil “[...] consolidou-se em poucas 

décadas, firmando-se, sobretudo, no espaço das universidades públicas” (SANTOS; 

AZEVEDO, 2009, p. 537). Em 1975 o Brasil já possuía 429 programas de mestrado e 149 de 

doutorado (BALBACHEVSKI, 2005, p. 281).  

Assim, pode-se afirmar que a Pós-Graduação stricto sensu no Brasil, inicialmente, 

surgiu para atender à demanda por pessoal qualificado e estimular o desenvolvimento 

tecnológico e científico do país além de apresentar uma rápida e considerável expansão no 

período que marca os dez primeiros anos do regime ditatorial brasileiro. 

A avaliação do sistema de pós-graduação no Brasil, por sua vez, teve início em 1976, 

sob a responsabilidade da CAPES. Para Cury (2009) a avaliação dos programas de pós-

graduação stricto sensu orientou-se, inicialmente, por forte ênfase na formação, com destaque 

para a orientação, o que entrava em acordo com a justificativa do Parecer CFE 977/65 de 

ampliar a formação docente. Uma segunda fase no histórico da avaliação da CAPES associa-

se, segundo Cury, à expansão de Programas e cursos, ampliando o desempenho e 

diferenciação dos Programas. Para tanto, a CAPES instituiu a avaliação trienal, “[...] realizada 

pelos pares, que adotou um conceito na escala de ‘1’ a ‘7’, cujos resultados buscavam indicar 

a ‘qualidade’ e a posição relativa de cada programa/curso nas respectivas áreas de 

conhecimento, produzindo uma avaliação classificadora” (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p. 

17). As autoras afirmam ainda que no início dos anos 90 a avaliação serviu também como 

peça central para a garantia da governança, ou seja, a capacidade do Estado em ter uma 

administração eficiente das políticas públicas descentralizadas.
11

 

Em contexto histórico de gênese, implementação e crescimento vertiginoso dos 

programas e cursos de pós-graduação no país, dá-se concomitantemente o surgimento dos 

Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs), que atuaram como “[...] instrumentos de 

planejamento estatal, de estímulo financeiro e de definição de uma política de pós-graduação 

para o país” (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p. 20). 

 Uma análise um pouco mais detalhada sobre os PNPGs nos permitirá vislumbrar o 

                                                 
11

 Oliveira e Fonseca (2010) discutem a questão da Reforma do Estado, pela qual se executou uma série de ações 

que visavam imprimir eficiência à gestão pública. Dentre essas ações estava a descentralização administrativa, 

que permitiu maior autonomia aos estados e municípios. Para evitar o enfraquecimento da administração 

central, entretanto, foi necessário também adotar medidas reguladoras. Os autores em questão concordam que a 

avaliação é uma dessas medidas. 
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movimento de mudança paradigmática da atuação da CAPES, que numa terceira fase passou a 

priorizar não mais a formação de quadros de professores para as universidades e instituições 

de Educação Superior e para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, a formação de 

pesquisadores, a parceria entre a Pós-Graduação e o setor privado e a necessidade de inserção 

internacional no Sistema Nacional de Pós-Graduação, como passaremos a tratar a seguir. 

3.2 OS PLANOS NACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

Durante a década de 1970, como vimos anteriormente, o país passou por um processo 

de expansão econômica, o que implicou, dentre outras, na demanda para a formação de 

profissionais qualificados para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico do país, 

em fase da crescente internacionalização da economia (FREITAG, 1980). Havia também a 

necessidade de instalar cursos de pós-graduação no país para tentar elevar a qualidade dos 

professores e tentar compensar o decréscimo da qualidade acadêmica dos alunos de graduação 

(CUNHA, 1975). Para atender a essas demandas, foi necessário traçar uma série de estratégias 

para institucionalizar, acompanhar e estimular a pós-graduação no país. Neste momento, o 

Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), inserido dentro do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), foi concebido para atender aos objetivos principais da pós-

graduação no país: a formação de docentes para o Ensino Superior; a formação de 

pesquisadores e a formação de profissionais de elevado nível de conhecimento para atender às 

demandas do mercado de trabalho (SANTOS, 2002, p. 488). 

O primeiro PNPG (1975-1979) retomou as funções da pós-graduação e estabeleceu 

diretrizes para a institucionalização do sistema, elevação dos padrões de desempenho dos 

cursos de pós-graduação, racionalização da utilização dos recursos e planejamento da 

expansão do sistema de pós-graduação em direção a uma estrutura mais equilibrada. 

(BRASIL, 1975, p. 12). De acordo com Oliveira e Fonseca (2010) “[...] nesse Plano já se 

afirmava a importância da avaliação dos cursos para garantir a qualidade da formação dos 

recursos humanos para as atividades docentes, técnicas e de pesquisa”. Assim, a questão da 

avaliação começa a emergir como uma problemática importante, embora ainda indefinida sua 

função avaliativa e regulatória.  

O segundo PNPG (1982-1985), por sua vez, sofreu influências da:  

[...] crise econômica que se abateu sobre nosso país naquele momento [...] em 

conseqüência, houve escassez de recursos para as políticas educacionais, de forma 

que as prioridades estabelecidas para a pós-graduação foram a racionalização dos 

investimentos e o reforço de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 

programas, com vistas à melhoria de sua qualidade (SANTOS; AZEVEDO, 2009, p. 

537-538). 
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Influenciado pela restrição de recursos direcionados às políticas educacionais, o II 

PNPG baseou-se em uma concepção restrita de ciência (SANTOS, 2002) e reduziu os 

vínculos da pós-graduação com o ensino de graduação, valorizando, em especial, a pesquisa. 

Foi necessário garantir a qualidade da pós-graduação, através do incentivo à 

institucionalização e ao aperfeiçoamento da avaliação, como podemos perceber a partir do 

extrato do Plano em questão: 

O primeiro destes problemas é a questão da qualidade, manifestada seja nos 

profissionais formados, seja nas pesquisas realizadas. Todos os esforços de 

consolidação e de desenvolvimento implícitos neste Plano têm como meta o 

aumento qualitativo do desempenho do sistema como um todo, criando 

estímulos e condições favoráveis, bem como acionando mecanismos de 

acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2005, p. 184-185, grifo nosso). 

No trecho acima, observamos a importância dada à garantia da qualidade no sistema 

de pós-graduação não apenas no que se refere à formação de profissionais, mas também às 

pesquisas realizadas. 

O II PNPG orientou-se sobremaneira para a questão da qualidade que, para ser 

mensurada exigia a criação de um sistema de avaliação. O Plano destacou a dificuldade em se 

tentar medir a qualidade e por isso definiu alguns eixos que deveriam nortear a avaliação da 

pós-graduação: 

A mensuração da qualidade é complexa e não conta com nenhum processo isento de 

controvérsia. Torna-se assim, indispensável contar com a participação ativa da 

comunidade e de todos os componentes do sistema. Instrumento relevante neste 

processo será a ampla utilização de consultores científicos para cada especialidade 

cujos pareceres, bem como os critérios utilizados, serão sistematicamente levados ao 

conhecimento dos programas avaliados (BRASIL, 2005, p. 187). 

A figura do consultor científico aparece como uma das formas de mensurar a 

qualidade dos programas. Este processo de avaliação da qualidade, afirma o texto, não é 

isento de controvérsias.  

Ramalho e Madeira (2005, p. 73) afirmam que o Plano em questão buscou “[...] 

adequar o sistema pós-graduado às necessidades do país em termos de produção de ciência e 

tecnologia, tornando bastante evidente sua vinculação com o setor produtivo”. Dias Sobrinho 

(2003, p. 38), ao fazer uma distinção entre as concepções de avaliação que a concebem 

enquanto instrumento de regulação ou de emancipação, fala sobre o conceito de Estado 

Avaliador, no qual há maior liberdade na gestão de meios e processos, mas, por outro lado, o 

Estado “[...] exerce um rígido controle sobre os fins e produtos, através de mecanismos que 

chama de avaliação, para consolidar os modelos desejados e orientar o mercado”. Assim 
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sendo, entendemos que o II PNPG sofreu influências da lógica de mercado, o que permitiu à 

avaliação tornar-se um dos eixos centrais do Plano em questão.  

O III PNPG (1986-1989), por sua vez, constatou que os objetivos do I e II PNPGs não 

foram plenamente consolidados e estabeleceu estratégias para o “desenvolvimento da 

pesquisa como elemento indissociável da pós-graduação” (OLIVEIRA; FONSECA, 2010, p. 

21). O Plano em questão traça vinte e duas estratégias para a pós-graduação. Destas, oito 

fazem menção direta à pesquisa
12

 e dispõem de um conjunto de mais cinco “medidas 

especialmente importantes para a institucionalização da pesquisa nas Universidades, a fim de 

assegurar o funcionamento da pós-graduação” (BRASIL, 2005, p. 211). A pesquisa aparece 

diretamente associada ao funcionamento da pós-graduação, que deveria passar a se integrar ao 

sistema nacional de ciência e tecnologia (SANTOS, 2002). Umas das estratégias traçadas 

previa, inclusive, que apenas as instituições com grupos de pesquisa deveriam receber apoio 

para a criação de novos programas de pós-graduação. Assim, percebemos que no III PNPG 

houve um grande incentivo à pesquisa como parte indissociável da pós-graduação. 

Em 2005 foi aprovado, de maneira oficial, um V PNPG, embora isso não signifique 

que nos anos noventa não houve um conjunto de políticas específicas para a pós-graduação
13

. 

Existem autores (OLIVEIRA; FONSECA, 2010) que preferem trabalhar com a ideia de que o 

Plano aprovado em 2005 foi, na verdade, o IV Plano. Entretanto, a própria CAPES 

denominam este último plano como sendo o V PNPG exatamente porque durante os anos 

noventa “diversas recomendações que subsidiaram as discussões foram implantadas pela 

Diretoria da CAPES ao longo do período” (BRASIL, 2005, p. 18) e por isso, neste trabalho, 

adotaremos a denominação oficial.   

O V PNPG enfatiza, entre outras coisas, a importância da cooperação internacional e 

estimula a parceria entre a pós-graduação e o setor empresarial. Neste sentido, a CAPES 

estabeleceu a Portaria Normativa n. 17 de dezembro de 2009, que incentivou a criação e a 

expansão dos mestrados profissionais.  

Para Oliveira e Fonseca (2010, p. 24), o mestrado profissional substitui “[...] o caráter 

acadêmico de formação do docente pesquisador [...] pela formação profissional aplicada, 

                                                 
12

 As estratégias diretamente ligadas à pesquisa previam a interação entre a pesquisa, a pós-graduação e a 

graduação; o estímulo ao intercâmbio de pesquisadores; a ampliação das bibliotecas e laboratórios de pesquisa; 

a garantia de que o financiamento para pesquisa fosse proveniente de várias fontes; o apoio aos programas de 

mestrado com “bom nível”, com o intuito de reforçar seus grupos de pesquisa e o apoio à criação de programas 

de pós-graduação apenas para aquelas instituições que possuíssem grupos de pesquisa.  
13

 O V PNPG justifica que houve [...] uma série de circunstâncias, envolvendo restrições orçamentárias e falta de 

articulação entre as agências de fomento nacional” (Brasil, 2005, p. 17) que impediram a  concretização de um 

documento formal que se oficializasse como Plano Nacional de Pós-Graduação. 
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habilitando em técnica específica ou em uma tecnologia requerida pelo mercado”. Em 2008 

havia 218 mestrados profissionais no país. Em 2010 esse número cresceu para 243.  

O estímulo à parceria com empresas do setor privado fica evidente, no V PNPG, ao 

lermos o tópico sobre financiamento e sustentabilidade:  

Estimular a parceria dos programas com as empresas, na busca de suporte financeiro 

para a ampliação do número de bolsas. Isto deve ser feito, sobretudo, em áreas que 

participam de cadeias produtivas, visando a formar recursos humanos capazes de 

alavancar o desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2005, p. 57) 

Aqui, mais uma vez, o PNPG sofre influências das demandas econômicas do país, uma 

vez que um dos objetivos para o estímulo da parceria pós-graduação e empresas privadas é a 

formação de profissionais para estimular o desenvolvimento econômico e social.  

Para Oliveira e Fonseca (2010, p. 25), o incentivo à articulação entre a Pós-Graduação 

e as demandas produtivas e empresariais é algo que vem se intensificando e se materializando 

“na legislação e nos mecanismos das agências de fomento e avaliação, como a CAPES e o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a exemplo da nova 

regulamentação do Mestrado profissional” e dos editais que estimulam a pesquisa que 

incentiva a produção de tecnologia voltada para as empresas. 

A análise dos PNPGs nos permite inferir que as políticas para a Pós-Graduação no 

Brasil atendem à lógica interna, ou seja, à demanda própria pela formação de profissionais 

qualificados, mas também aos processos externos, como a neoliberalização da economia e o 

papel regulador do Estado nas políticas educacionais e por isso, partir dos anos 1990, a 

CAPES conseguiu consolidar um sistema de avaliação para a Pós-Graduação que 

paulatinamente inseriu-se como um dos eixos centrais da política do Estado para este nível de 

ensino.  

Além das influências do contexto político-econômico na construção de uma Avaliação 

para a Pós-Graduação, faz-se necessário também observarmos qual o papel da CAPES na 

institucionalização da Pós-Graduação no país e como sua Avaliação alcançou o status de 

Política de Estado.  

3.3 PAPEL DA CAPES NA CONSTRUÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA 

A CAPES foi criada oficialmente em 11 de julho 1951, pelo Decreto nº 29.741, sob a 

denominação de Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Esta 

nomenclatura, de acordo com Bianchetti (2009, p. 39): 
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É bastante significativa tanto no que diz respeito à pós-graduação particularmente 

quanto da composição de quadros de docentes das universidades. A situação era tão 

precária que se fazia necessário o desencadeamento de uma ‘campanha’, de uma 

‘cruzada’, para atacar essa frente emergencial. 

Assim, a CAPES surgiu como uma “campanha” que, inicialmente deveria auxiliar, em 

especial, na estruturação da Educação Superior, no que diz respeito à formação de quadros de 

docentes para atuar nos cursos universitários. 

Juntamente com outros órgãos de avaliação e financiamento, como o CNPq e o 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a CAPES encontrava-se, como vimos 

anteriormente, no bojo de uma política de incentivo à pós-graduação e às pesquisas para 

contribuir com o desenvolvimento científico e tecnológico no país. O autor afirma que 

durante longos anos a CAPES funcionou como uma secretaria do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e que nos seus primeiros 15 anos 

pouco se registrou no que se refere aos resultados da “campanha” propriamente dita.  

A Campanha foi criada com o objetivo de “assegurar a existência de pessoal 

especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país”
14

. A 

idealização da Campanha foi do economista Rômulo de Almeida e teve em Anísio Teixeira 

seu secretário geral até o ano de 1964. Para Mendonça (2003, p. 293) seu “processo de 

institucionalização foi marcado por intensas discussões e por uma luta pela hegemonia que 

vão refletir-se na organização e na prática da instituição”.  

Com a não recondução de Anísio Teixeira ao Conselho Federal de Educação, a 

Campanha passou a denominar-se Coordenação. Em 1970, por meio do Decreto 66.662, a 

CAPES passou a funcionar: “como órgão autônomo do Ministério da Educação e Cultura [...] 

e em articulação com o Departamento de Assuntos Universitários do mesmo Ministério; em 

entrosamento com o Conselho Nacional de Pesquisas”
15

. Em 1974, com o Decreto 74.299, a 

estrutura da CAPES foi alterada e a mesma passou a ser um órgão central, com autonomia 

administrativa e financeira
16

.  

Em 1981, através do Decreto nº 86.791, a Coordenação passou a assumir as 

competências do Conselho Nacional de Pós-Graduação, extinguido pelo referido Decreto. As 

atribuições do Conselho eram, pois: “I – Elaborar o Plano Nacional de Pós-Graduação; II – 

                                                 
14

 Consultar: http://capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao  
15

 Consultar: http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=119884  
16

 O Decreto 74.299 pode ser encontrado em: http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-

74299-18-julho-1974-422808-publicacaooriginal-1-pe.html  

http://capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao
http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=119884
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-74299-18-julho-1974-422808-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-74299-18-julho-1974-422808-publicacaooriginal-1-pe.html
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propor as medidas necessárias à execução e constantes atualização da Política Nacional de 

Pós-Graduação”
17

. Assim, a CAPES passou a ser o órgão responsável pela elaboração dos 

PNPGs. O II Plano – lançado no ano seguinte à assunção das atividades do Conselho – como 

vimos, orientou-se para a questão da qualidade, incentivando o aperfeiçoamento da Avaliação 

da Pós-Graduação.  

Para Bianchetti (2009, p. 38 grifos do autor) “sem dúvida, foi a assunção da atividade 

de coordenação de avaliação da PG que fortaleceu o papel da CAPES”. Em 1990, entretanto, 

a CAPES foi extinta pelo Governo Collor, através da medida provisória nº 150 de 15 de 

março. Os Programas, pesquisadores e pró-reitorias reagiram à extinção da Coordenação, que 

foi recriada com a lei 8.028 de 12 de abril do mesmo ano como Fundação Pública. 

Atualmente, a Avaliação CAPES configura-se como uma política pública de Estado, 

ou seja, de caráter permanente e teoricamente independente de quem esteja à frente do 

governo. A tentativa de extinção da Coordenação e sua rápida recriação frente às fortes 

reivindicações corroboram este pensamento.  

A política pública, nas palavras de Gomes (2012, p. 22): 

É uma construção político-social, passa a existir pela ação e práticas discursivas dos 

sujeitos sociais; ganha materialidade em ‘outras’ construções sociais, tais como leis 

e instituções; é realidade imaterial e incorpórea que materializa símbolos, valores, 

status, ritos e certificados aos agentes e aos sujeitos sociais; sendo, por fim, uma 

construção político-social, a ‘correta’ interpretação da política pública será sempre 

objeto de disputa, porque o poder é uma das suas condições constitutivas.  

Enquanto política pública, a Avaliação CAPES ganha materialidade através de seus 

instrumentos (as Fichas de Avaliação, o Coleta CAPES, os Documentos de Área, dentre 

outros), bem como através das instituições que a legitimam (o Estado, os programas). 

Enquanto realidade imaterial, materializa os conceitos de Regulação e Poder, como vimos em 

capítulo anterior. Constituindo-se a partir de uma realidade complexa e múltipla (no bojo de 

uma configuração repleta de determinantes sociais, culturais, econômicos e políticos), deve 

ser interpretada enquanto “objeto de disputa”, sendo o poder uma de seus elementos 

constituintes. 

Gomes (2012, p. 23 grifos do autor) afirma também que as políticas públicas são 

expressas “no e por meio do discurso”. Não há política pública fora do discurso. Portanto, 

consideramos que um estudo que pretenda analisar a Avaliação CAPES deve lançar mão da 
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 Decreto nº 73.411, disponível em: http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73411-4-

janeiro-1974-421858-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em 03.07.2012 

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73411-4-janeiro-1974-421858-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73411-4-janeiro-1974-421858-publicacaooriginal-1-pe.html
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análise do discurso enquanto fundamento metodológico e por isso dedicamos o quarto 

capítulo para demonstrar ao leitor como está fundamentada a nossa análise de dados. 

A CAPES, enquanto Política de Estado, tem construído um modelo de avaliação que, 

nas palavras de Bianchetti (2009, p. 41)  

pouco espaço permite para a heterogeneidade que constitui o Brasil, tanto em termos 

de sua relação com outros países de onde advêm os indicadores de excelência, 

quanto da própria relação interna entre Programas e, particularmente, entre áreas. 

Um modelo de avaliação que insere em si noções de Regulação, Poder e controle e 

abre mão da ideia de diagnose e transformação como elementos centrais do processo 

avaliativo, como vimos no capítulo anterior.   

Para compreendermos como esta política de Estado se materializa, faz-se necessário 

entender como a Avaliação CAPES foi construída. As disputas internas, suas transformações, 

objetivos, mecanismos e processos são os elementos presentes no próximo capítulo.  
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4 A AVALIAÇÃO CAPES 

Para melhor compreendermos como funciona a Avaliação da Pós-Graduação 

coordenada pela CAPES, é importante observar a estrutura interna da fundação, uma vez que 

a mesma é composta por diversas instâncias, muitas das quais serão mencionadas neste 

trabalho. Em seus sessenta e três anos de história, a CAPES passou por diversas mudanças na 

sua estrutura administrativa.  

De acordo com Ferreira e Moreira (2002), entre 1951 e 1964, denominada Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES contava, em sua 

estrutura, com um Secretário Geral e dois Diretores, o Diretor de Programas e o Diretor 

Executivo.  

Entre 1964 e 1969, a CAPES passou a ser chamada de Coordenação do 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Era presidida pelo Ministro da Educação e 

formada pelo Conselho Deliberativo, Diretor Executivo e diversas Divisões, a saber: Divisão 

de Planejamento, Divisão de Programas e Divisão Administrativa que, por sua vez, contava 

com os Serviços de Financeiro e Setores de Pessoal, Material, Divulgação, Comunicação e 

Arquivo.  

Entre 1970 e 1974, a Coordenação era administrada pelo Diretor Executivo e formada 

pelo Conselho Deliberativo, Assessorias (Assessoria de Coordenação e Estudos; Assessoria 

de Programas) e Divisões, que naquele momento passaram a dividir-se em apenas duas: 

Divisão Financeira e Divisão Administrativa.  

Entre 1974 e 1979, a estrutura da CAPES encontrava-se bastante simplificada, com 

uma Diretoria Geral, um Conselho Técnico-Administrativo e três Divisões: Técnica, 

Atividades Auxiliares e de Pessoal. 

O Conselho Deliberativo assumiu a mais alta hierarquia no organograma da CAPES 

em 1979, aí permanecendo até 1989. Nesse período, a CAPES era formada, além do 

Conselho, pela Diretoria Geral, Diretoria de Programas, que contava com diversas 

Coordenadorias e pela Direção Administrativa, que contava com mais três divisões. Em 1986 

o Conselho Técnico-Científico passou a integrar a estrutura da CAPES, prestando assessoria e 

consultoria ao Conselho Deliberativo, bem como à Direção Geral. 

A partir de 1990, a CAPES, agora como Fundação Coordenação do Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior, passou a contar, pela primeira vez, com uma Coordenação 

Geral de Avaliação, subdividida nas seguintes divisões: Divisão de Acompanhamento de 

Avaliação; Divisão de Estudos e Metodologia; Coordenação de Planejamento e 



48 

 

Administração; Divisão de Documentação e Divulgação; Divisão de Orçamento e Atividades 

Auxiliares; Setor de Execução Orçamentária e Financeira; Setor de Recursos Humanos; Setor 

de Atividades Auxiliares. 

Além da Coordenação Geral de Avaliação, a CAPES era composta pela Diretoria de 

Programas e pelo Conselho Técnico-Científico (CTC). 

Atualmente, o Conselho Superior passou a ser a instância mais alta dentro da 

organização e a Coordenação Geral de Avaliação passou a ser uma Diretoria de Avaliação, 

assim organizada: Assessoria; Coordenação Geral de Avaliação e Acompanhamento; 

Coordenações de Acompanhamento e Avaliação por área; Coordenação Geral de Atividades 

de Apoio à Pós-Graduação; Coordenação de Gestão da Informação; Divisão de sistematização 

de Informações; Coordenação de Apoio Executivo à Avaliação; Divisão de Apoio à 

Avaliação. 

Compreender a estrutura organizacional da CAPES vai muito além de uma mera 

formalidade didática. Analisando apenas as mudanças ocorridas nesses sessenta e três anos de 

existência da fundação, podemos chegar a algumas conclusões: em primeiro lugar, a 

Avaliação começou a ganhar destaque dentro da estrutura interna a partir de 1979, com a 

Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação, mas, apenas em 1990, passou a fazer parte 

do “segundo escalão”
18

 de estrutura hierárquica, sendo o primeiro composto pelo Conselho 

Superior e o terceiro pelo Conselho Técnico-Científico. Em segundo lugar, destacamos a 

importância do Conselho Técnico-Científico, que passou a ocupar posição de destaque dentro 

da organização. O CTC, como veremos adiante, é um dos agentes de grande importância 

dentro do sistema de Avaliação CAPES.  

Além do que se pôde perceber analisando a evolução da estrutura organizacional da 

CAPES, um breve histórico de sua política de avaliação também nos ajudará a compreender o 

modelo que atualmente está posto.  

4.1 A GÊNESE DA AVALIAÇÃO 

No terceiro capítulo, destacamos que a Avaliação da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil teve início em 1976, sob a responsabilidade da CAPES. Em vigor há mais de trinta 

anos, como vimos anteriormente, a Avaliação constituiu-se enquanto política de Estado, como 

vimos anteriormente, e vem sofrendo alterações desde a sua gênese. O atual formato passou 
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 O primeiro nível composto pelo Conselho Superior e o terceiro pelo Conselho Técnico-Científico. 
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por um processo de transformação, fruto das discussões realizadas nas diferentes Associações 

Nacionais, como a ANPEd, das Comissões de Avaliação da própria CAPES e das apreciações 

de observadores estrangeiros sobre a Avaliação.
19

Assim, consideramos importante 

compreender as alterações sofridas durante estes trinta e sete anos de Avaliação para que 

possamos perceber como se chegou ao atual formato. Para tanto, utilizamos essencialmente as 

entrevistas contidas no livro CAPES – 50 anos (FERREIRA; MOREIRA, 2002) para tentar 

traçar uma ordem cronológica do nascimento e desenvolvimento da Avaliação em questão.  

De acordo com Almir de Castro, ex-diretor executivo da CAPES de 1954 a 1964, na 

primeira década de existência, a Fundação oferecia anualmente cerca de 120 bolsas de estudo 

ou auxílio. Desse total, não mais que 20 bolsas eram integrais para estudo no exterior. A 

seleção era feita de maneira “[...] muito informal. Recebíamos, por exemplo, uma carta de 

recomendação e telefonávamos para o signatário” (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 39). 

Para Suzana Gonçalves, sucessora de Castro, entretanto, a função da CAPES, antes de 1964, 

resumia-se à concessão de bolsas de estudos e embora houvesse a intenção de conceder 120 

bolsas por ano, na realidade não se chegava a 20. As áreas mais privilegiadas eram “[...] 

Ciências exatas e tecnologia, que englobava também a parte de agricultura. E um 

percentualzinho, só para não dizer que não havia nada, para as ciências humanas e sociais; 

foram sempre as preteridas”
20

 (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 50). Os pedidos de bolsa 

eram analisados da seguinte forma: 

A palavra final era do Conselho Deliberativo, que detinha a competência 

daconcessão. Assim, para não tomar tempo demais dos conselheiros [...] chegou-se a 

uma fórmula, resumida numa ficha de avaliação. Uma soma algébrica ia 

incorporando todos os dados que o colegiado considerava fundamentais, não apenas 

o histórico escolar, mas outros aspectos como o próprio currículo do candidato e os 

resultados dos cursos de nivelamento. Isso podia ser preenchido por funcionários da 

CAPES, com uma avaliação de uma a dez, mas a última análise era do conselheiro-

relator, que submetia seu parecer à decisão do Conselho, deliberando em colegiado 

(FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 52). 

Assim sendo, a Ficha de Avaliação, inicialmente, reunia alguns dados considerados 

importantes e cada Ficha poderia receber avaliação de um a dez. A Ficha era necessária para 

                                                 
19

Em 1997 a CAPES convidou sete “especialistas” da Alemanha, Argentina, Canadá, França, Irlanda e Estados 

Unidos para analisar o modelo de avaliação da pós-graduação. Entre 1999 e 2000, mais 35 observadores 

estrangeiros foram convidados a visitar 57 programas de pós-graduação brasileiros para atestar os padrões de 

qualidade de tais programas. Em 2001 foram convidados 18 observadores de universidades no exterior 

(Universidade do Porto, Universidade de Toronto, Universidade de Londres, Politécnico de Torino, entre 

outros) para analisar a avaliação que se deu naquele ano.  
20

 Em relatório divulgado em 1965, a CAPES informou que no ano de 1964 foram concedidas 14 bolsas de 

estudos, das quais, 3 foram para as ciências básicas, 03 para as tecnologias e 08 para as ciências médicas.  
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otimizar o tempo do Conselho Deliberativo na hora da tomada de decisão de quem receberia 

as bolsas de estudos.  

Para Celso Barroso Leite, diretor executivo da CAPES entre os anos de 1969 a 1974, 

as bolsas eram concedidas segundo as prioridades dos campos do conhecimento. Em sua 

gestão, conta, o Conselho Deliberativo quis dar maior preferência ao Nordeste. Leite foi 

contra, afirmando não ter certeza da qualificação dos candidatos oriundos da região. Para ele, 

seria preferencial um nordestino estudar em São Paulo a ir para o exterior. Ao analisar os 

desafios da Pós-Graduação em Educação nas regiões Norte e Nordeste, Ramalho e Madeira 

(2005, p. 71) afirmam que “por certo corporativismo, é a própria comunidade acadêmica que 

enaltece as características da pós-graduação, omitindo seus problemas de concepção, estrutura 

e funcionamento”, como, por exemplo, a vinculação da Pós-Graduação à estratificação social 

elitista. Os autores ainda se questionam “qual o empenho que se vê da pós-graduação na luta 

pela universalização e pela qualidade do ensino [...] como mecanismo político de 

fortalecimento das bases populares?”. No capítulo de análise, veremos que o favorecimento a 

Programas das regiões Sul e Sudeste ainda hoje é uma das queixas à política de Avaliação 

CAPES. 

Podemos inferir, com base nos depoimentos de Almir de Castro, Suzana Gonçalves e 

Celso Barroso Leite, que nas duas primeiras décadas e início dos anos 70, a principal função 

da CAPES era a concessão de bolsas de estudo. Entretanto, como os recursos eram escassos, o 

número de bolsas era reduzido e a avaliação era feita de maneira muito incipiente e informal.  

Em 1974, Darcy Closs assumiu a diretoria executiva da CAPES com uma prioridade: 

aumentar a oferta de bolsas. Para tanto foi implantado o Programa Institucional de 

Capacitação Docente (PICD), que estimulava as universidades a identificar as necessidades 

para capacitar seu corpo docente. As instituições que desejassem receber bolsas de estudo 

deveriam criar uma Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que atuaria como interlocutora entre a 

CAPES e as Instituições de Ensino. Em sua gestão, Closs também deu lugar à distribuição de 

bolsas por instituição, acabando com a distribuição por indivíduos, como acontecia no período 

anterior. A CAPES passou a oferecer bolsas de estudos apenas na modalidade Doutorado e 

apenas em casos excepcionais – para áreas com profunda necessidade de capacitação – 

poderia se aplicar bolsas de mestrado. Por não ter tido tempo hábil para a criação de um 

sistema de credenciamento institucional, Closs criou os Comitês de Assessores (CAs), um 

grupo de acadêmicos com experiência em pesquisa que deveria fazer uma análise técnica dos 

pedidos de bolsas. 

Nesse período, os cursos eram classificados em A, B, C, D e E e a Finep utilizava essa 
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classificação para conceder auxílio aos cursos. Segundo Closs “[...] os primeiros cursos a 

receberem A e B eram aqueles que já estavam sendo financiados pela Finep e continuaram a 

ser, durante toda a década de 1970”. (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 78). Com relação aos 

critérios de Avaliação, Closs afirma que no período anterior a sua gestão, variava bastante de 

acordo com a universidade. A CAPES passou então a fixar um critério nacional, válido para 

todas as áreas. Tais critérios eram baseados em indicadores como: qualificação do corpo 

docente, produção científica, número de créditos e análise das cópias das teses e dissertações 

produzidas nos programas. Para Closs “[...] esta análise era uma forma adicional de avaliar a 

qualidade dos cursos, pois os documentos representavam uma espécie de cartão de visitas do 

curso, espelhavam a qualidade das pesquisas realizadas”. O relato sobre as resistências 

encontradas é sobremaneira interessante, consideramos importante transcrever o depoimento a 

seguir na íntegra: 

Em 75, na primeira rodada de avaliação, um número considerável de cursos negou-

se a preencher os formulários enviados. Formulários que solicitavam dados 

absolutamente corriqueiros: número de doutores, disciplinas dos cursos, número de 

alunos admitidos anualmente, número de diplomados – isto é, fluxo anual -, cópias 

de meia dúzia de dissertações ou teses, produção científica individual dos 

professores. Enfim, o normal, que se faz até hoje com qualquer curso de pós-

graduação. Esse era o material que os Comitês de Assessores examinavam, 

resultando na classificação e distribuição de cotas de bolsas. Inicialmente, os 

Comitês negaram cotas de bolsas para cursos que não tivessem preenchido os 

formulários (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 78). 

Percebemos no relato acima uma tentativa inicial de vinculação do fomento à 

Avaliação. Closs continua o relato afirmando que rapidamente as instituições passaram a 

enviar os dados requeridos e o processo pôde ser consolidado de maneira célere. Para Cláudio 

Moura Castro, diretor geral da CAPES entre 1979 e 1982, “[...] talvez uma das mais 

poderosas explicações para o êxito da pós-graduação no Brasil seja esse vínculo automático 

entre nota, número de bolsas e auxílio financeiro aos programas”. Castro não exclui, 

entretanto, as injustiças que podem ser cometidas nesse processo:  

[...] claro, é um mecanismo que acaba cometendo injustiças; hoje, as pessoas 

reclamam de certos exageros, mas, de qualquer maneira, é uma arma com um poder 

extraordinário, que eliminou completamente qualquer vestígio de clientelismo 

(FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 93). 

Algumas entrevistas realizadas, entretanto, contradizem esta última afirmação de 

Castro. No sexto capítulo tratamos dessa questão.  

Castro afirmou que apesar de haver uma tentativa de implantação de algum controle 

qualitativo por parte de Darcy Closs, não havia qualquer avaliação crítica. Em entrevista, 
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Castrou foi incisivo: “a qualidade passou a ser o principal objetivo”. Ele afirma que o regime 

de bolsas, em sua gestão, passou a ser mais flexível. E a Avaliação o “cavalo de batalha” de 

sua administração. Na gestão anterior, afirma, a Avaliação “[...] era feita a portas fechadas, 

com informações assistemáticas, casuais” (idem). Castro afirma que no período em que foi 

Diretor, foi criado um sistema informatizado, alimentado com os dados preenchidos pelos 

Programas. No sistema, não era necessário repetir as mesmas informações todos os anos, 

apenas as alterações. Castro afirma que também aumentou a rotatividade dos Comitês 

Assessores, criados por Closs. Apenas metade dos consultores permanecia para o ano seguinte 

e a outra metade era substituída. A segunda meta, com relação à Avaliação, era tornar público 

os resultados da mesma(FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 91): 

A meta, muito clara e deliberada, era aumentar a transparência, mas não queríamos 

gerar uma crise, porque já tínhamos visto um trauma no CNPq, que tentou fazer uma 

avaliação, anunciou seus resultados e foi massacrado; nunca mais fez avaliação [...] 

Inicialmente passamos a divulgar as notas A; quando não havia A, publicávamos as 

notas B. Era uma política deliberada, mas sem movimentos bruscos, que pudessem 

frustrar o sistema (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 92). 

Para os cursos com as notas A e B, a divulgação de resultados dava certo destaque aos 

mesmos, servindo como uma boa forma de propagação da qualidade dos cursos. Para a 

Assessora da Diretoria Geral na época, Ângela Santana, a gestão de Castro “[...] deu uma 

virada no sistema, ampliou as informações coletadas das instituições e sistematizou as 

reuniões por áreas” (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 137). 

Em 24 de junho de 1982, entretanto, uma matéria publicada no jornal O Estado de São 

Paulo trazia todos os cursos com conceito E. A matéria, intitulada, “‘ livro negro’ revela maus 

cursos de pós-graduação”, afirmava:  

[...] durante reunião realizada na última semana, na USP, com a participação dos 

coordenadores de pós-graduação de todo o País, foram criticados alguns aspectos 

desta avaliação do MEC, enfatizando-se principalmente as diferenças de uma para 

outra área do conhecimento. Porém o MEC informa que o sistema de avaliação será 

mantido como uma “sinalização que ajuda a própria universidade, não recusando, no 

entanto, o seu aperfeiçoamento (BITTAR, 1982, p. 1). 

A referência ao “livro negro” deve-se ao fato de que antes do sistema informatizado, 

havia um livro de capa preta, que discriminava os critérios de avaliação. Santana afirma que 

“[...] os funcionários da CAPES que possuíam uma cópia tinham que mantê-la trancada na 

gaveta” (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 137). 

Castro conta que após a matéria houve um protesto muito grande liderado pela 

Universidade de São Paulo (USP), e uma tentativa de desqualificar a Avaliação. Naquela 
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altura, entretanto, vários professores da USP haviam sido consultores da CAPES e aprovavam 

o sistema de avaliação. Assim sendo, a divulgação dos cursos com conceito “E” e o protesto 

terminaram por reforçar a Avaliação CAPES. A publicação da matéria ocorreu pouco após a 

saída de Castro, na gestão de Edson Machado de Sousa, que foi diretor geral da CAPES entre 

1982 e 1989. A partir deste episódio, a CAPES passou a divulgar os resultados da Avaliação e 

com isso os Programas passaram a se preocupar com a qualidade das informações que 

repassavam à CAPES. 

Com um sistema de avaliação informatizado, cada vez mais conhecido e consolidado, 

Sousa inaugura uma nova fase na Avaliação CAPES. Não era mais necessário criar um 

sistema ou fazê-lo reconhecido, isso já havia sido alcançado nas gestões anteriores. Naquele 

momento, passou a ser importante aprimorar o sistema então vigente.  

4.2 DAS TRANSFORMAÇÕES AO MODELO VIGENTE 

Uma das questões com as quais Edson Machado de Sousa precisou lidar foi o 

redirecionamento do fomento às pós-graduações em função dos resultados da Avaliação. Ele 

se questionou se apenas os cursos bem avaliados deveriam receber o financiamento “[...] só 

daremos dinheiro para quem já é bom?” (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 111). Em 

entrevista, Sousa afirmou que após muita discussão no Conselho Superior
21

 da CAPES, foi 

criado um mecanismo capaz de identificar os programas que tinham potencial, embora não 

tivessem as notas mais altas. O chamado “algoritmo do Bira” - em referência ao matemático 

Ubirajara Alves, diretor-geral da CAPES em 1989 - consistiu em um sistema capaz de 

determinar o volume e o tipo de apoio que cada Programa deveria receber, baseado nos 

indicadores do sistema. Assim, a aprovação do fomento passou a ser decidida no âmbito da 

própria burocracia da CAPES, sem precisar da avaliação dos Comitês Científicos. 

Concomitantemente à concessão de bolsas de estudo, havia um apoio financeiro para o 

custeio dos Programas. Com a Avaliação, os mesmos passaram a receber, além da cota de 

bolsas, esse apoio financeiro. 

Foi na gestão de Sousa que o Conselho Técnico-Científico (CTC) foi criado. 

Oficializado pelo Decreto 92.642 de maio de 1986, o CTC surgiu como um órgão de 

assessoramento à Diretoria da CAPES e era composto pelos presidentes das comissões de 

consultores científicos das diferentes áreas do conhecimento. O CTC, atualmente, 
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operacionaliza as decisões tomadas pelo Conselho Superior.  

Entre 1992 e 1995, a presidente da CAPES era Maria Andrea Loyola. Enquanto 

presidente, Loyola deu especial atenção à Avaliação. Em primeiro lugar, alterando a 

composição do Conselho Técnico Científico, que passou a contar com dezesseis membros. O 

segundo ponto de ação foi aumentar os critérios para a classificação “A” “[...] os critérios já 

não discriminavam mais, e a maior parte dos cursos tinha conceito A. todo o meu esforço 

naquele período foi no sentido de redesenhar, apertar o perfil do curso A” (FERREIRA; 

MOREIRA, 2002, p. 182). Um desses critérios referia-se à participação docente na graduação, 

que deveria ser estimulada, além de enfatizar a necessidade do desenvolvimento, por parte dos 

programas de Pós-Graduação, de atividades que contribuíssem para elevar a qualidade dos 

cursos de graduação. Nesse sentido, Loyola criou também um perfil de excelência, que estaria 

acima da classificação “A”, na tentativa de discriminar com maior precisão os melhores 

cursos do país. Para enquadrar-se no perfil de excelência, o programa deveria solicitar uma 

avaliação especial, que contava com consultores do exterior. 

A entrevista de Abílio Baeta Neves, presidente da CAPES de 1995 a 2001, também é 

bastante reveladora no que se refere ao sistema avaliativo. Para ele, a Avaliação alcançou 

maior força após 1994, quando à mesma foi concedido o poder de validar os diplomas da pós-

graduação. A partir de 1996, Neves começou a introduzir as alterações que consolidaram o 

atual modelo de Avaliação. Como já visto na gestão anterior, entendia-se que a classificação 

de “A” a “E” poucos discriminava, Neves afirma que em 1996, 90% dos programas obtinham 

os conceitos “A” e “B”. Para ele, naquele momento “[...] prevalecia a ideia de que a avaliação 

era mais sinalizadora das características que a pós-graduação deveria adquirir e apresentar do 

que um sistema para aferir e distinguir excelência” (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 196). 

Spagnolo (1995, p. 8, grifo nosso) analisando o aumento dos cursos com classificação “A” e 

“B” discute que esse crescimento no percentual de classificação teoricamente deveria indicar 

que a qualidade da Pós-Graduação como um todo estava aumentando, entretanto, questiona 

esse argumento, afirmando que “[...] se todos os cursos vierem a atingir os níveis mais altos, 

projeta-se um cenário onde a utilidade prática da avaliação seria reduzida a zero”. Em 

segundo lugar, afirma o autor, se a expansão de cursos “A” e “B” refletisse um real aumento 

qualitativo, não haveria, naquele momento, tantos programas reclamando por mais verbas 

para pesquisa. Neste sentido, afirma que se deveria “[...] cogitar que a CAPES em sua 

avaliação olha com excessiva benevolência para a boa vontade e o esforço dos cursos, mais 

do que propriamente para sua qualidade” (SPAGNOLO, 1995, p. 9). Assim, considerando que 

a “utilidade prática” da Avaliação era, de acordo com o que lemos, seu poder discriminatório, 
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fez-se necessário desenvolver indicadores que pudessem de fato diferenciar os programas. 

Para Neves, o atual sistema realmente avalia. Uma das principais fraquezas 

identificadas na época foi a necessidade de inserção internacional. Para Neves(apud 

FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 92)“[...] não existe possibilidade de expansão, crescimento 

e consolidação da qualidade na pós-graduação e na pesquisa sem fortíssima inserção 

internacional”. Outra mudança oriunda desta gestão é que o número total de docentes não-

doutores passou a ser desprezado na Avaliação, por ser considerado um indicador sem 

relevância. Além das mudanças no sistema em si, houve também a criação de um ranking 

para os periódicos, o chamado Qualis.  

O modelo adotado a partir de 2001 foi criticado inclusive pela antecessora de Neves, 

ao afirmar que “[...] o modelo adotado tem, a meu ver, nefasta inspiração nas Ciências Exatas 

[...] Essa necessidade de inserção internacional está gerando distorções curiosas” 

(FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 182). Spagnolo (1995, p. 208), por sua vez, afirma que 

esse sistema de avaliação estimula a competição por prestígio, entretanto é essa característica 

que, para o autor, garante a qualidade dos Programas de Pós-Graduação. Neves, contudo, 

reafirma a qualidade do modelo de Avaliação adotado pela CAPES, afirmando que o mesmo é 

invejado por todos os países (FERREIRA; MOREIRA, 2002, p. 208). 

Em sua página oficial, a Avaliação da pós-graduação stricto sensu pela CAPES é 

descrita como um sistema que compreende dois processos: avaliação dos Programas de Pós-

Graduação e avaliação das propostas de novos cursos de Pós-Graduação. O foco desta 

pesquisa é sobre o primeiro processo. 

A avaliação dos Programas de Pós-Graduação  

compreende a realização do acompanhamento anual e da avaliação trienal do 

desempenho de todos os programas e cursos que integram o Sistema Nacional de 

Pós-Graduação, SNPG. Os resultados desse processo, expressos pela atribuição de 

uma nota na escala de ‘1’ a ‘7’ fundamentam a deliberação do CNE/MEC sobre 

quais cursos obterão a renovação de ‘reconhecimento’, a vigorar no triênio 

subsequente (BRASIL, 2013a, p. 1). 

Assim sendo, a Avaliação da CAPES compreende dois processos: o anual, no qual os 

dados são coletados através da base de dados preenchida chamada Coleta CAPES. Nesta base, 

os “coordenadores têm a oportunidade de apresentar, em locais apropriados, críticas e 

sugestões para a CAPES e para as Comissões de Avaliação”
22

 (HORTA, 2009, p. 104); e o 

trienal, que consiste na análise dos dados apresentados anualmente no Coleta CAPES e nas 

                                                 
22

 No item P-PG-17, Críticas/Sugestões para o Comitê de Avaliação, em especial. 
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visitas dos consultores (formados por docentes da área) da CAPES aos programas. Ao fim 

desse processo, atribui-se aos cursos uma nota na escala de “1” a “7”, sendo “3” a nota 

mínima para que o curso seja recomendado pela CAPES. Assim, os cursos que recebem notas 

“1” e “2” não possuem autorização do Conselho Nacional de Educação(CNE)/Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) para conferir graus de mestre e doutor.  

A CAPES disponibiliza todos os resultados das trienais na sua página eletrônica 

oficial, bem como os documentos de cada área do conhecimento, critérios de avaliação, 

cadernos de indicadores e outros documentos importantes para compreender a Avaliação 

Trienal.  

Para apresentar o atual modelo de Avaliação, consideraremos a documentação da 

última Trienal, concluída em 2010, por ser a mais atual.  

A Ficha de Avaliação conta com 18 elementos de avaliação, entre itens e subitens: 

 Proposta do Programa: avalia a infra-estrutura do Programa de Pós-Graduação, 

bem como seu planejamento futuro e coerência entre as linhas de pesquisa, os 

projetos, a proposta curricular e o trabalho desenvolvido; 

 Corpo Docente: avalia o perfil dos professores, considerando a titulação, 

experiência, dedicação e contribuição dos docentes na graduação;  

 Corpo Discente, Teses e Dissertações: corresponde às informações sobre o 

quantitativo de teses e dissertações defendidas, a distribuição das orientações, a 

qualidade das teses,dissertações  e produções discentes e a eficiência do Programa 

de Pós-Graduação na formação de mestres e doutores (aferida através do tempo de 

formação e percentual de bolsistas titulados); 

 Produção Intelectual: refere-se ao quantitativo de publicações docentes 

qualificadas;  

 Inserção Social: avalia a visibilidade do Programa através de sua atuação com a 

comunidade (a página oficial dos programas), bem como a integração com outros 

programas e centros de pesquisa.  

Os programas que receberam a classificação “5”, passam para uma segunda etapa, na 

qual podem ser selecionados para receber as classificações “seis” e “sete”.  

Os dados e informações requeridos nos quesitos supracitados são obtidas através do 

preenchimento anual do Coleta CAPES e geram a emissão de onze cadernos de indicadores, a 

saber: Produção Técnica, Disciplinas, Proposta do Programa, Docente Produção, Teses e 

Dissertações, Produção Artística, Linhas de Pesquisa, Docente Atuação, Produção 
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Bibliográfica, Corpo Docente, Vínculo Formação e Projetos de Pesquisa. Na página oficial, 

estão disponíveis os relatórios de cada um desses itens desde o ano de 1998.  

Cada área do conhecimento redige um Documento de Área e um Relatório a cada 

Avaliação Trienal. Aqui, analisaremos brevemente apenas os documentos advindos da área de 

Educação resultantes da Avaliação Trienal de 2010, que avaliou 95 Programas em todo país.  

Com relação às considerações sobre a Ficha de Avaliação, a área de Educação 

ponderou que “[...] alguns dos itens correspondem a indicadores que visam à regulação do 

sistema e não à aferição de qualidade” como o são, por exemplo, os itens referentes ao tempo 

médio de titulação discente e alguns indicadores docentes. A área continua, afirmando que 

[...] a mistura entre indicadores que visam à regulação dos programas e outros que 

objetivam sua avaliação para fins de atribuição de conceitos é, especialmente, 

problemática na medida em que a ficha opera com esses indicadores de forma 

aditiva (CAPES, 2010, p. 3).  

Para a área de Educação, tais indicadores não seriam eficientes na discriminação dos 

Programas de Pós-Graduação no que se refere à qualidade dos mesmos. O documento ainda 

sugere que a avaliação deveria obedecer a um prazo mais largo, bem como incorporar 

elementos que possibilitem a análise do desempenho qualitativo dos Programas. No quadro 

que será apresentado a seguir, é possível observar os elementos e o peso atribuído a cada item 

da Ficha de Avaliação: 

Quadro 2 - Ficha de Avaliação para o triênio 2007-2009 (área de Educação) 

Quesitos/Itens Peso* 

1. Proposta do Programa 

 

0 

 
1.1 Coerência, consistência, abragência e atualização das áreas de concentração, linhas de 

pesquisa, projetos em andamento e proposta curricular; 

60 

1.2 Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando os 

desafios internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na me-

lhor formação de seus alunos, suas metas quanto à inserção social mais rica dos seus 

egressos, conforme os parâmetros da área; 

30 

1.3 Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 10 

2. Corpo Docente 15 

2.1 Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação, 

aprimoramento e experiência  e sua compatibilidade e adequação à Proposta do 

Programa; 

15 

2.2 Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e 

de formação do programa; 

30 
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2.3 Distribuição das atividades de pesquisa e de formação do programa; 30 

2.4 Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com 

atenção tanto à repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes 

na PG, quanto (conforme a área) na formação de profissionais mais capacitados no plano 

da graduação. Obs: este item só vale quando o PPG estiver ligado à curso de graduação; 

se não o estiver , seu peso será redistribuído proporcionalmente entre os demais itens do 

quesito; 

10 

2.5 Inserção acadêmica do corpo docente. 15 

3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 35 

3.1 Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação ao 

corpo docente permanente e à dimensão do corpo discente.  

20 

3.2 Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação 

em relação aos docentes do programa; 

10 

3.3 Qualidade das teses e dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e 

da graduação (no caso da IES com curso de graduação na área na produção científica do 

programa, aferida por publicações e outros indicadores pertinentes à área; 

40 

3.4   Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: tempo de formação 

de mestres e doutores e percentual de bolsistas titulados; 

20 

3.5 Participação de discentes em projetos de pesquisa 10 

4. Produção Intelectual 35 

4.1 Publicações qualificadas do programa por docente permanente; 50 

4.2 Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do 

Programa; 

30 

4.3 Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes; 20 

4.4 Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente.  Não se aplica 

5. Inserção Social 15 

5.1 Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa; 55 

5.2 Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento 

profissional relacionados à área do conhecimento do programa, com vistas ao 

desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação; 

30 

5.3 visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação 15 

*peso do quesito na nota final e peso do Item dentro do Quesito 

Fonte: CAPES, 2010 

O Quesito “Proposta do Programa” não tem valor para a classificação final do 

Programa. É um quesito apenas qualitativo. Os demais quesitos possuem a seguinte divisão: 
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Corpo Docente (15%), Corpo Discente, Teses e Dissertações (35%), Produção Intelectual 

(35%) e Inserção Social (15%). Isto significa que os quesitos que analisam a produção, seja 

ela discente ou docente, bem como a qualidade de tais publicações, representam 70% da 

classificação que os programas receberão. Este é um dado que nos faz refletir sobre o peso 

deste Quesito na Avaliação CAPES e explica porque a expressão publish ou perish (publicar 

ou perecer) tornou-se tão comum entre os docentes e pesquisadores científicos e tem sido 

amplamente abordada por autores que refletem sobre a Avaliação CAPES (Sguissardi (2010), 

Kuenzer e Moraes (2009), Bianchetti & Machado (2009)).  A expressão traz em si o 

significado das consequências para os docentes que não atenderem às exigências de 

publicação.  

A área de Educação definiu, ainda no triênio 2004-2006, que o número de Programas 

Avaliados com nível “6” e “7” não deveria ultrapassar a 10%. Assim, na última trienal, 

apenas oito programas receberam as classificações mais altas. Três obtiveram a indicação 

máxima e cinco receberam “6”.  

4.3 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO DA CAPES 

Para Ferreira e Santos (2010, p. 96) a Avaliação da Pós-Graduação tem como principal 

objetivo “[...] a formação do pesquisador através da pesquisa em torno da qual gira todo o 

programa que abarca além do ensino, a pesquisa que é o seu elemento central”. Os autores 

deixam clara a importância da pesquisa para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-

Graduação (SNPG) ao mencionarem a formação do pesquisador.  

Na página oficial da Avaliação da CAPES, são descritos os seguintes objetivos: 

 
1. Estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de 

doutorado e identificar os cursos que atendem a tal padrão; 

2. Fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do Conselho 

Nacional de Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal 

para que estes possam expedir diplomas com validade nacional reconhecida 

pelo Ministério da Educação, MEC; 

3. Impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG, e 

de cada programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressam 

os avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência 

nacional nesse campo; 

4. Contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-graduação, 

assegurando-lhe o parecer criterioso de uma comissão de consultores sobre os 

pontos fracos e fortes de seu projeto e de seu desempenho e uma referência 

sobre o estágio de desenvolvimento em que se encontra; 

5. Contribuir para o aumento da eficiência dos programas no atendimento das 

necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto 

nível; 
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6. Dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-

graduação; 

7. Oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-

graduação e para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos 

órgãos governamentais na pesquisa e pós-graduação.
23

 

 

Analisando os objetivos acima, podemos classificá-los em três núcleos centrais: 

legitimação, crescimento nacional e fortalecimento dos programas. Assim, os dois primeiros 

objetivos visam estruturar legalmente o processo de Avaliação no país. Através do sistema 

avaliativo, objetiva-se estabelecer um padrão de qualidade nacional e fornecer os subsídios 

necessários à expedição dos diplomas de pós-graduação. Os objetivos três, seis e sete têm a 

ver com o crescimento do Sistema Nacional de Pós Graduação (SNPG) em si, uma vez que 

objetivam impulsionar o SNPG, garantir um banco de dados o mais completo possível sobre a 

situação da Pós-Graduação no país, bem como, através dos resultados da Avaliação, oferecer 

elementos importantes para a definição das políticas de pós-graduação. Os objetivos quatro e 

cinco, por sua vez, respondem às demandas individuais dos programas, pois têm o foco 

principal no aprimoramento e eficiência dos programas de Pós-Graduação. 

Para alcançar os objetivos supracitados, a Avaliação Trienal da CAPES obedece a três 

parâmetros: adoção do padrão internacional, elevação periódica dos referenciais de avaliação 

adotados e garantia da qualidade dos relatórios sobre o desempenho de cada programa. Tais 

parâmetros são importantes, em especial, para que não haja a perda do caráter discriminatório 

da Avaliação e para que a mesma não se restrinja a uma Avaliação “intra-área”
24

.  

Após considerarmos o contexto político e econômico no qual a Avaliação CAPES se 

desenvolveu e explorarmos a Ficha de Avaliação para a área de Educação, bem como os 

objetivos e parâmetros utilizados pela CAPES para realização do processo, podemos analisar 

as Fichas do PPGE, bem como as entrevistas realizadas com o ex-coordenadores. Antes, 

porém, é preciso compreender qual a metodologia utilizada para análise dos dados levantados, 

que é o objetivo do próximo capítulo.  

                                                 
23

 Consultar: http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao  
24

 CAPES, 2010, Regulamento da Avaliação Trienal 2010., p. 2 disponível em: http://trienal.capes.gov.br/wp-

content/uploads/2010/07/REGULAMENTO-PARA-A-AVALIA%C3%87%C3%83O-09jul10.pdf  

http://www.capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/REGULAMENTO-PARA-A-AVALIAÇÃO-09jul10.pdf
http://trienal.capes.gov.br/wp-content/uploads/2010/07/REGULAMENTO-PARA-A-AVALIAÇÃO-09jul10.pdf
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5 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: ANÁLISE TRIDIMENSIONAL DO 

DISCURSO 

Como falamos anteriormente, a Avaliação CAPES, enquanto política pública, 

expressa-se no e através do discurso. Assim, consideramos pertinente a escolha da análise do 

discurso enquanto opção metodologia. Ao optarmos por este tipo de análise, estamos sendo 

coerentes com as categorias analisadas no segundo capítulo, Regulação e Poder, uma vez que 

o discurso é uma prática social produzida em meios às relações de poder (FOUCAULT, 

2006). Muitos são os autores que trabalham com a Analise do Discurso, mas escolha pela 

Análise Tridimensional do Discurso de Norman Fairclough (1992), entretanto,  deu-se por 

quatro razões principais. 

Em primeiro lugar porque Fairclough, em seu “Discurso e Mudança Social” (1992), 

desenvolve um estudo metodológico sobre a análise do discurso. Seu livro está repleto de 

exemplos que facilitam a compreensão de como aplicar a teoria por ele desenvolvida às 

análises propriamente ditas.  

Em segundo lugar, Fairclough combina uma teoria social do discurso com um método 

de análise textual, como veremos adiante.  

Em terceiro lugar porque, para Fairclough (1992, p.91), o discurso “contribui para a 

constituição de todas as dimensões da estrutura social [...] é uma prática, não apenas de 

representação do mundo, mas de significação do mundo”. Assim, o discurso é não apenas um 

modo de ação, mas também de representação do mundo. 

Em último lugar, pela construção de uma noção de linguagem enquanto prática social. 

Isso implica que, “firstly, that language is a part of society, and not somehow external to it. 

Secondly, that language is a social process. And thirdly, that language is a socially 

conditioned process” (FAIRCLOUGH, 1990, p. 22). Enquanto prática social, a linguagem 

está eivada de significados e processos que se formam socialmente. Assim é que um texto 

(falado ou escrito) nunca está destituído do contexto em que foi produzido. A linguagem é, 

pois, uma das formas de materialização das ideologias socialmente construídas.  

Fairclough considera que qualquer evento discursivo possui três dimensões. Na 

primeira dimensão, o discurso, enquanto texto, pressupõe uma análise linguística. A segunda 

dimensão considera o discurso enquanto prática discursiva. Nesse sentido, devem ser 

analisadas as condições de produção e o público alvo para quem o texto foi produzido. A 

terceira dimensão, por sua vez, considera o discurso enquanto prática social e as relações e 

ideologias estabelecidas na sociedade são os elementos a serem analisados.  
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A primeira dimensão, a textual, compreende quatro categorias de análise: o 

vocabulário, a gramática, a coesão e a estrutura textual.  

O estudo do vocabulário deve compreender a palavra individualmente, observando a 

existência, por exemplo, de neologismos, figuras de linguagem e as relações entre as palavras 

e os sentidos. 

Na categoria gramática, por sua vez, deve-se observar as palavras combinadas em 

frases. 

A coesão trata da combinação entre as frases. Busca a existência de palavras do 

mesmo campo semântico, conjunções, etc. 

Por fim, na estrutura textual, analisa-se o texto em larga escala, observando a 

combinação das categorias anteriores.  

As referidas categorias podem ser, portanto, imaginadas numa “escala ascendente” de 

análise. Primeiro, observa-se o vocabulário empregado, depois como este vocabulário aparece 

significado nas frases, o terceiro passo é observar como as frases se combinam. A 

convergência de sentido, por fim, pode ser observada na maneira como as partes constituintes 

do texto se relacionam (ANDRADE, 2011).  

Quando pensamos em como iríamos analisar uma Ficha de Avaliação, aparentemente 

repleta de dados meramente formais e quantitativos, encontramos em Fairclough uma saída 

para enxergar além dos números e padronizações da CAPES. 

A análise das práticas discursivas compreende as seguintes categorias: produção, 

distribuição e consumo do texto, força, coerência, intertextualidade e interdiscurso.  

Primeiramente é necessário observar as condições de produção do texto. A quem se 

destina, como se deu a distribuição, como tem sido consumido e por quem tem sido 

consumido
25

. É necessário compreender que produção, distribuição e consumo são processos 

sociais e, portanto, influenciados pelo contexto econômico, político e cultural no qual o 

discurso é gerado.  

A força dos enunciados pode ser relacionada aos tipos de fala utilizados. Assim, 

considerando a Ficha de Avaliação, por exemplo, percebemos que existem dois tipos gerais de 

fala: a fala da CAPES e a dos programas avaliados, que serão analisados no próximo capítulo.  

A coerência refere-se às conexões estabelecidas no texto e seus pressupostos 

ideológicos. 

                                                 
25

 Os consumidores podem não necessariamente ser os mesmos para quem o texto foi escrito inicialmente. E 

isso, por si só, já nos dá material para análise.  
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A interdiscursividade tem a ver com a articulação entre os discursos, “[...] a relação de 

um discurso com outros, sendo foco nesse momento de análise, a articulação entre os 

discursos analisados, uma vez que todo discurso tem a propriedade de estar relacionado a 

outros discursos” (FAIRCLOUGH, 1992, p. 67). Assim, um discurso sempre possui relação 

com um ou mais discursos.  

Por fim, a intertextualidade corresponde à existência, no texto, de fragmentos de 

outros textos. Deve-se buscar apreender as conexões textuais observadas. 

Assim, na análise das Práticas Discursivas, é possível perceber relações de força e de 

articulação de um discurso com outros.  

A terceira dimensão da análise discursiva proposta por Fairclough (1992) busca 

apreender as influências das práticas discursivas no social, por meio da identificação das 

relações hegemônicas e ideológicas.  

Na categoria ideologia, observam-se aspectos textuais como o sentido das palavras, as 

metáforas, os recursos estilísticos da escrita, etc. 

As ideologias embutidas nas práticas discursivas são muito eficazes quando se 

tornam naturalizadas e atingem o status de ‘senso comum’, mas essa propriedade 

estável e estabelecida das ideologias não deve ser muito enfatizada, porque a 

‘transformação’ aponta a luta ideológica como dimensão na prática discursiva, uma 

luta para remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas construídas 

(FAIRCLOUGH, 1992, p. 117, grifo do autor).  

Assim, as ideologias que adquiriram o status de senso comum, para Fairclough, 

podem ser transformadas, na medida em que os sujeitos, conscientes das relações de 

dominação entre as classes sociais, são capazes de transcender essas relações. Para o autor, as 

ideologias são difundidas na sociedade através do discurso. Assim, analisar a prática 

discursiva é também perceber quais ideologias são veiculadas socialmente.  

Na categoria hegemonia, são observadas as orientações da prática social, que podem 

ser de ordem econômica, política, ideológica, cultural, etc. Procura-se observar como o texto 

se insere em focos de lutas hegemônicas.  

Num esquema didático, podemos assim resumir a teoria tridimensional do discurso de 

Fairclough: 
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Quadro 3 - Análise tridimensional do Discurso – Norman Fairclough 

Discurso  

como Texto 

Discurso como  

Prática Discursiva 

Discurso  

como Prática Social 

Análise Textual: vocabulário; 

gramática; coesão; estrutura 

textual 

Análise das Práticas Discursivas: 

produção, distribuição, consumo, 

força; coerência; contexto e 

intertextualidade
26

 

Ideologia e Hegemonia 

Fonte: Fairclough, 1992. 

A análise destas três dimensões discursivas contribuiu para a compreensão de como os 

discursos aqui analisados (Poder e Regulação) alteram a dinâmica interna do PPGE. A partir 

desta análise, pudemos também compreender como esses discursos contribuem para as 

transformações das relações sociais no Programa.  

Considerando a teoria apresentada, o próximo capítulo dedica-se a analisar os dados 

coletados, aplicando como metodologia a Análise Tridimensional.  

                                                 
26

 Intertextualidade Manifesta (representação do discurso, pressuposição, negação, metadiscurso e ironia) x 

Interdiscursividade 
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6 O PPGE-UFPE E A POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DA CAPES: CONTRADIÇÕES 

E INQUIETUDES 

6.1 O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFPE 

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco 

foi criado em 1978, com o curso de Mestrado. O Doutorado, por sua vez, foi criado em 2002, 

o que evidencia um período de vinte e quatro anos para a instituição do curso de doutorado. O 

Programa tem por objetivo geral formar pessoal de alto nível acadêmico e como objetivos 

específicos: 

 

1) Formar o pesquisador e o docente com alta qualificação acadêmica, 

comprometidos com a produção e o avanço do conhecimento científico, para 

atuarem em atividades de pesquisa e de docência no ensino superior; bem 

como em outras instituições da área de educação; 

2) Proporcionar ao discente a formação na área de Educação, de forma a 

possibilitar competência científica e técnico-profissional; 

3) Oferecer ambientes e recursos adequados para o desenvolvimento de 

pesquisa e análise do fenômeno educativo, em suas múltiplas dimensões e 

determinações; 

4) Estimular e promover a socialização dos estudos e pesquisas realizadas; 

5) Incentivar a cooperação acadêmica e científica dos pesquisadores, em âmbito 

nacional e internacional.
27

 

 

Percebemos que os objetivos específicos do PPGE-UFPE estão em sincronia com o 

que está proposto pelo PNPG de 2005, no que se refere à produção de conhecimento, 

preparação de pessoal acadêmico qualificado e socialização do conhecimento produzido no 

Programa.  

O PPGE-UFPE é formado por seis linhas de pesquisa, a saber: Didática de Conteúdos 

Específicos, Educação e Espiritualidade, Educação e Linguagem, Formação de Professores e 

Prática Pedagógica, Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação e Teoria e 

História da Educação. O Programa tem como princípios norteadores a interdisciplinaridade, a 

pesquisa enquanto princípio educativo e a flexibilidade curricular.  

Em 2012 o PPGE-UFPE contava com quarenta docentes em seu quadro efetivo.  

No último triênio avaliado (2007-2009), o Programa recebeu a classificação quatro na 

Avaliação CAPES, mantendo a classificação do triênio anterior (2004-2006). O PPGE-UFPE 

produziu 118 dissertações de mestrado e 46 teses de doutorado e um total de 96% dos 
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 Informações disponíveis no site do Programa: 

http://www.ufpe.br/ppgedunova/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=175  

http://www.ufpe.br/ppgedunova/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=175
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discentes recebeu titulação, o que foi considerado “Muito Bom” pela Comissão de Avaliação 

CAPES.   

A produção qualificada docente somou um total de 52 produtos em periódicos, dos 

quais, a maioria foi publicado em periódicos B1 (dezesseis produtos) e B3 (dez produtos). A 

produção em periódicos A1 restringiu-se a quatro produtos e em periódicos A2 a sete, o que 

foi considerado como “Regular” pela Comissão de Avaliação, quando comparado com as 

medidas da área de Educação. Apenas para efeito comparativo, pesquisamos os dados da 

produção intelectual do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), classificada com sete na Avaliação Trienal realizada em 2010. O 

Programa da UFMG publicou 202 produtos em periódicos, dos quais quarenta e seis em 

periódicos do estrato A1, quarenta e cinco no A2 e trinta e sete no B1
28

. Considerando os 

critérios para publicação na área de Educação, o percentual de docentes do PPGE-UFPE com 

publicação de pelo menos três trabalhos qualificados no triênio em periódicos até B2 ou livros 

no mínimo L2 foi considerado “Fraco” pela Comissão de Avaliação, aproximadamente 55%. 

Na Ficha de Avaliação da trienal 2007-2009, o PPGE-UFPE obteve avaliação “Fraca” 

ou “Regular” em cinco dos dezoito itens avaliados. O único item em que obteve avaliação 

considerada “Fraca” foi na “Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo 

docente permanente do Programa”, porém, como vimos no quarto capítulo, este item faz parte 

do quesito Produção Intelectual, que equivale a 35% da classificação final da Avaliação 

CAPES.  

Analisaremos, agora, as Fichas de Avaliação do PPGE-UFPE resultantes da Avaliação 

Trienal realizada pela CAPES nos seguintes triênios: 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006 e 

2007-2009, que juntas compreendem um total de onze anos. O modelo, quesitos e itens 

presentes na Ficha de Avaliação, lembramos, estão apresentados no capítulo quatro. 

6.2 ANÁLISE DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DO PPGE-UFPE 

Como explicitado na Introdução deste trabalho, faremos uso da perspectiva 

tridimensional de análise do discurso desenvolvida por Fairclough (1992). Assim, a análise 

considerará conjunto das Fichas de Avaliação do PPGE-UFPE resultantes das trienais, 

considerando a dimensão Textual, a das Práticas Discursivas e a dimensão da Prática Social.    

À primeira vista, os documentos apresentam-se como Fichas de Avaliação formais, 
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 Informações disponíveis em <http://trienal.capes.gov.br/?page_id=100> Acesso em 29.06.2013 

http://trienal.capes.gov.br/?page_id=100
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podendo fazer com que o pesquisador acredite que há pouco material para fazer uma análise 

do discurso enquanto concepção tridimensional. Um olhar mais atento, entretanto, revela que 

há nas referidas Fichas, material riquíssimo para análise, como procuraremos demonstrar. 

As Fichas de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação encontram-se disponíveis 

no site da CAPES e foram produzidas pela Comissão Responsável pela Avaliação da área. Os 

documentos estão destinados, em especial, ao consumo pelos docentes, estudantes e 

pesquisadores que se interessam pelos resultados das Avaliações Trienais, porém, como 

afirmamos anteriormente, por estar disponível no site da CAPES, pode ser facilmente 

acessado por qualquer estudante, professor ou pesquisador, ainda que não tenha interesse 

direto no tema.  

Por ser escrito pela Comissão de Avaliação, o tipo de linguagem utilizada é 

aparentemente técnica e denota certa autoridade na escrita, uma vez que o Programa está 

sendo avaliado e, na Ficha, não há “direito de resposta”.  

6.2.1 A análise da dimensão textual 

De acordo com as trienais realizadas no PPGE-UFPE, o Programa foi classificado da 

seguinte forma, com relação à qualidade dos dados informados: 

Tabela 2 - Quesitos de avaliação do PPGE-UFPE 

Quesitos Trienal 2001 Trienal 2004 Trienal 2007 Trienal 2010 

Proposta do 

Programa 
Adequado Adequado Muito Bom Muito Bom 

Corpo Docente Bom Muito Bom Bom Bom 

Atividade de 

Pesquisa 
Bom Muito Bom 

Quesito não 

aparece no período 

Quesito não 

aparece no período 

Atividade de 

Formação 
Bom Muito Bom 

Quesito não 

aparece no período 

Quesito não 

aparece no período 

Corpo Discente Bom Bom Muito Bom
29

 Bom 

Teses e 

Dissertações 
Bom Bom 

Quesito não 

aparece no período 

Quesito não 

aparece no período 

Produção 

Intelectual 
Bom Bom Regular Regular 

Inserção Social 
Quesito não 

aparece no período 

Quesito não 

aparece no período 
Muito Bom Muito Bom 

Fonte: CAPES, 2001-2010 
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 Nas trienais de 2007 e 2010, o quesito Corpo Discente e Teses e Dissertações tornaram-se um único quesito. 
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A primeira análise que fazemos das Fichas de Avaliação é que o vocabulário utilizado 

é extremamente técnico, para, supomos, evitar a utilização de uma linguagem que pudesse dar 

espaço para interpretações dúbias. Algumas palavras como “coerência”, “abrangência” e 

“organicidade” adquirem, no contexto, o status de categoria de avaliação, como podemos 

verificar a seguir: “[...] As linhas de pesquisa e os projetos em andamento são consistentes, 

abrangentes e atualizados” (CAPES, 2010, p. 1). Poderíamos inferir que os adjetivos 

“consistentes”, “abrangentes” e “atualizados” foram utilizados para caracterizar 

individualmente a Proposta do Programa, entretanto, quando observamos os Itens de 

Avaliação propostos na Ficha, vemos que “coerência”, “abrangência” e “atualização” são, de 

fato, categorias de avaliação, extensíveis a todos os Programas. Da mesma forma, alguns 

adjetivos utilizados para fazer juízo de valor também adquirem o status de categoria de 

avaliação, como é possível observar no trecho “[...] apenas 68%, em média, estiveram 

envolvidos em projetos de pesquisa, o que é considerado Deficiente” (CAPES, 2007, p. 2). 

Expressões como Muito Bom, Regular e Deficiente aparecem sempre com as letras iniciais 

maiúsculas, o que denota não um adjetivo generalizado, mas a classificação de um aspecto da 

qualidade do Programa avaliado, como no exemplo a seguir: “Quanto ao aprimoramento do 

corpo docente permanente, o Programa é avaliado como Muito Bom, uma vez que todos 

tiveram participação em eventos” (CAPES, 2010, p. 2). Algumas das poucas vezes em que os 

adjetivos de valor utilizados fogem à classificação regular da Ficha de Avaliação podem ser 

encontrados nas frases: “[...] Há docentes permanentes sem registro de participação em 

projetos de pesquisa, problema muito grave em cursos de pós-graduação strictu sensu” (Idem, 

grifo nosso) e “[...] o corpo docente tem um bom vínculo institucional e uma dedicação ao 

Programa muito boa” (CAPES, 2004, p. 1 grifo nosso).  

A expressão “muito grave”, empregada na trienal 2010 (ANEXO F), e do conceito 

“Deficiente”, na trienal 2007 (ANEXO G) foram usadas para referir-se à existência de 

docentes, no Programa, que não estavam envolvidos em projetos de pesquisa. Neste caso, 

parece inaceitável – por isso Deficiente – que docentes de um programa de Pós-Graduação em 

Educação, portanto lócus de produção de conhecimento, não estejam envolvidos com a 

pesquisa, o que afina-se com as diretrizes propostas no III PNPG (1986-1989). Lembramos 

que este Plano traçou vinte e duas estratégias para a Pós-Graduação e destas, oito destinavam-

se a incentivar a pesquisa no país. A pesquisa, portanto, permanece como um elemento 

indissociável da Pós-Graduação brasileira.  

O quesito Inserção Social aparece nas Fichas a partir de 2007. Neste quesito, 

observamos a utilização de expressões como “o Programa informa”, “são relatados” e “o 
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Programa relata”, algo que não ocorreu em nenhum dos demais quesitos, nos quais a 

apreciação era feita de forma direta “o programa organiza-se”, “o Programa realiza”, “o 

Programa contava com 49 docentes”, por exemplo. Tal característica, para nós, denota a 

impossibilidade de medir com maior precisão o grau de inserção social dos Programas, 

ficando sujeito “apenas” aos relatos dos próprios Programas.  

Um vocabulário técnico, acredita-se, pressupõe certa neutralidade na avaliação. 

Entretanto, o que pudemos observar apenas pela análise textual é que a Avaliação CAPES 

esconde por trás de um vocabulário tecnicista, discursos de Poder e Regulação, por exemplo. 

É possível também inferir quais os interesses do Estado para a Pós-Graduação no país, como 

pudemos observar no que se refere ao incentivo à pesquisa.  

6.2.2 Análise da dimensão das Práticas Discursivas 

Como afirmamos no capítulo anterior, as condições de produção, distribuição e 

consumo do texto, nesse caso da Ficha de Avaliação, são processos sociais influenciados e 

inseridos dentro de determinado contexto político, econômico e cultural. As Fichas de 

Avaliação são elaboradas com base nos critérios pré-estabelecidos pela CAPES em conjunto 

com as diversas representações de área. Os quesitos e itens presentes representam a voz 

daqueles que concebem que as áreas do conhecimento podem ser medidas pelos mesmos 

critérios. Não raro, esta é uma das falas recorrentes nas entrevistas que serão analisadas 

posteriormente.   

Em seu Discurso e Mudança Social, Fairclough (1992) traz a Análise das Práticas 

Discursivas como uma das três dimensões de análise. Nesta dimensão, deve-se analisar, 

dentre outros, a interdiscursividade, ou seja, o “tipo” do discurso e a coerência, cujo 

principal objetivo é “[...] considerar as implicações interpretativas das propriedades 

intertextuais e interdiscursivas da amostra” (PEDROSA, [1990?]). Assim, percebemos, nos 

itens de avaliação contidos na Ficha, a existência de um tipo de discurso homogeneizador e 

quantitativista, através de medidores como “Muito Bom”, “Fraco”, “Regular” ou “Bom” para 

classificar itens que não necessariamente se podem medir através de critérios prioritariamente 

técnicos, como, por exemplo, a “eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas”, que é parte do critério de avaliação para o Corpo Discente, Teses e Dissertações. 

Para Kuenzer e Moraes (2009, p. 186) “[...] a exacerbação quantitativista que, como de resto 

ocorre com os modelos econométricos, só avalia o que pode ser mensurado”. Como afirmado 

no capítulo anterior, uma das considerações da área de Educação no relatório da Avaliação 
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Trienal de 2010 foi que alguns dos itens presentes na Ficha de Avaliação correspondem à 

regulação do Sistema e não à aferição de qualidade. Assim, questiono-me sobre a real 

possibilidade de avaliar itens como, “adequação e compatibilidade da relação 

orientador/discente”, presente no quesito Corpo Discente, Teses e Dissertações da Ficha de 

Avaliação do Programa de 2007. Tal item já não aparece na Ficha subsequente, que, 

entretanto, manteve o item “Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores 

bolsistas”, mensurada a partir do tempo de formação de mestres e doutores e do percentual de 

bolsistas titulados. Se, por um lado, na Ficha de Avaliação a “eficiência” é medida através do 

tempo de titulação, por outro, Bianchetti (2006, p. 145), em pesquisa realizada com 

coordenadores de PPGEs, afirma que “[...] os prazos mais reduzidos de duração dos cursos 

[...] (obrigaram) a dispensar o tempo para estudos aprofundados e a aprender a recortar 

objetos de pesquisa exequíveis em curtíssimos prazos”, corroborando a ideia de que a 

dissertação não é uma pesquisa concluída, mas tão somente o “primeiro passo”, um ponto de 

partida rumo à tese, o ponto de chegada.   Outro item que consideramos subjetivo para 

avaliação é a “inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa”, no quesito Inserção 

Social. Como medir o impacto regional ou nacional de um Programa? Que critérios devem ser 

levados em consideração? Como classificar um impacto? 

Acreditamos que a utilização dos mesmos medidores para todas as áreas do 

conhecimento avaliadas
30

 e de palavras categorizadas, como vimos na análise textual, retiram 

parte da individualidade dos Programas, colocando-lhes sob uma mesma fôrma. Kuenzer e 

Moraes“(2009, p. 186-187) afirmam que “[...] ainda não se descobriu uma fórmula razoável e 

rápida para avaliar a qualidade em termos do impacto social e científico dos produtos na 

qualidade de vida, na democratização social e econômica, na preservação do ambiente e assim 

por diante”. A homogeneização dos Programas, como veremos, será uma das categorias de 

análise das entrevistas, que questionam a utilização dos mesmos elementos para Avaliar as 

Ciências Exatas e Humanas. 

Outro critério necessário para analisar a dimensão da prática discursiva de um texto é, 

segundo Fairclough (1992), a análise da força que o texto possui. Esta força pode ser 

relacionada aos tipos de fala utilizados. No caso das Fichas de Avaliação, apenas a “fala” da 

CAPES é ouvida. A “fala” dos Programas está, por assim dizer, representada através dos 

dados enviados pelo Coleta CAPES. Neste sentido, percebemos sempre uma “fala” que se 
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 Embora as “definições e comentários sobre o Quesito/Itens” variem de acordo com a Área, os Quesitos e Itens 

são os mesmos para todas as áreas do conhecimento.  
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propõe a Regular a dinâmica interna do Programa, como podemos perceber em trechos como 

“observou-se o esforço do Programa em adequar sua Proposta e Linhas de Pesquisa” 

(CAPES, 2001, p. 4). Não nos causa estranheza o mesmo ter recebido a classificação cinco 

neste período avaliado, como forma de “recompensa” pelo “esforço” desempenhado para 

“adequar” a Proposta e as Linhas de Pesquisa aos critérios da área de Educação dispostos pela 

CAPES.  

6.2.3 Análise da dimensão da Prática Social 

Segundo Fairclough (1992, p. 22), estudar a “prática social” contida num discurso 

significa observar questões “[...] de interesse na análise social, tais como as circunstancias 

institucionais e organizacionais do evento discursivo”, nesse caso, o momento da realização 

da Avaliação. Neste sentido, o autor considera o discurso como um modo de ação, uma vez 

que a linguagem, instrumento pelo qual o discurso se comunica, também é considerada como 

uma forma de prática social. Enquanto modo de ação, o discurso “contribui para a construção 

de todas as dimensões da estrutura social” (FAIRCLOUGH, 1992, p. 91). Em nossa análise, é 

necessário perceber o discurso como tal. Analisar a Prática Social significa, primeiramente, 

especificar a natureza/orientação da mesma. Para o autor, a Prática Social tem várias 

orientações (econômica, política, cultural, ideológica) nas quais o discurso pode estar 

implicado. Neste trabalho, interessa-nos observar o discurso enquanto prática política e 

ideológica. Observado dentro das práticas políticas, o discurso insere-se dentro das relações 

de poder. Enquanto prática ideológica, por sua vez, o discurso transforma os diferentes 

significados nas relações de poder.  

Para realizar esta análise, Fairclough (1992) se utiliza de duas concepções: a ideologia 

e o poder enquanto hegemonia. Assim sendo, na análise das ideologias, procura-se perceber 

os sentidos, pressuposições e metáforas. Na análise da hegemonia, faz-se necessário 

apreender as orientações econômicas, políticas, culturais, etc do texto discursivo.  

Por ideologia entendemos “o conjunto mais ou menos coerente de crenças que o grupo 

social invoca para justificar seus atos e respaldar suas opiniões” (WARAT, 1994, p. 116). 

Assim, as Fichas de Avaliação refletem uma lógica de medição da qualidade dos Programas, 

que se encaixa com os mecanismos político-ideológicos da Regulação. Fairclough (1992, p. 

117) afirma que “as ideologias embutidas nas práticas discursivas são muito eficazes quando 

se tornam naturalizadas e atingem o status de ‘senso comum’”. Neste sentido, parece 

inquestionável a legitimação adquirida pela Avaliação CAPES, tanto por parte dos governos, 
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quanto por parte dos Programas que, buscam adequar-se às exigências da CAPES. O 

instrumento final de Regulação é, pois, a Ficha de Avaliação Trienal, com os dados obtidos 

no triênio analisado. É a partir da Ficha que a comissão de avaliação confere o conceito e a 

nota aos Programas. É, pois, a Ficha de Avaliação a materialização do conceito de Regulação 

analisado no segundo capítulo.  

A Regulação, instrumento ideológico aqui analisado, pode ser encontrada, na Ficha de 

Avaliação, através não apenas da interpretação dada ao vocabulário utilizado (análise da 

dimensão textual), mas também quando consideramos os outros elementos da análise da 

ideologia, proposta por Fairclough (1992): pressuposição e metáfora. 

Para o autor, pressuposições são proposições consideradas pelo produtor do texto 

como já ‘dadas’. Neste sentido, a CAPES, enquanto produtora da Ficha de Avaliação, 

pressupõe a existência de todos os itens analisados nos Programas. Um Programa de Pós-

Graduação deve ter, por exemplo, “coerência”, “eficiência”, “visibilidade”, “integração”, 

dentre outros. O que será analisado é o grau de atendimento destas exigências.  

Fairclough (1992) afirma que embora a metáfora seja tradicionalmente considerada 

um aspecto da linguagem literária, estudos mais recentes a apontam como parte de todos os 

tipos de linguagem. Assim, identificamos na Ficha de Avaliação uma constituição metafórica 

da Educação enquanto Mercado. Expressões como “distribuição da produção” ou “registro de 

relatório” e a própria palavra utilizada para definir os artigos ou livros escritos (produto) são 

características do ambiente mercadológico/empresarial. Porém, fazem parte daquelas 

metáforas que 

são tão profundamente naturalizadas no interior de uma cultura particular que as 

pessoas não apenas deixam de percebê-las na maior parte do tempo, como 

consideram extremamente difícil escapar delas no seu discurso, pensamento ou ação, 

mesmo quando se chama sua atenção para isso. (FAIRCLOUGH, 1992, p. 241) 

As metáforas mercadológicas presentes na Ficha de Avaliação estão sobremaneira 

arraigadas e fazem parte do dia-a-dia dos Programas, que passaram, por exemplo, a referir-se 

aos seus trabalhos acadêmicos como “produtos”. O PPGE, como veremos adiante, também 

incorporou esta denominação em seus documentos oficiais (o Regimento e as Resoluções, por 

exemplo).  

A Hegemonia, para Fairclough (1992) é a construção de alianças e o poder exercido 

por determinados atores sociais. A Ficha de Avaliação, fruto de intensa discussão no meio 

acadêmico, desenvolveu-se de maneira tal que atualmente os Programas, em sua maioria, a 

legitimam, ainda que haja falhas e a necessidade de mudança na concepção de Avaliação seja 
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latente. A Avaliação CAPES enquanto instrumento do poder hegemônico já foi explorado no 

segundo capítulo. 

As Fichas de Avaliação oferecem uma possibilidade de julgamento dos dados 

enviados pelos Programas através do Coleta CAPES. Há, contudo, outra etapa da Avaliação 

Trienal, que se refere à visita dos consultores da Comissão de Avaliação aos Programas. A 

Avaliação Trienal é resultado do acompanhamento anual e da visita da Comissão de 

Avaliação.   

6.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Através da transcrição, leitura e reflexão das entrevistas, chegamos à elaboração de 

três quadros de análise, divididos de acordo com o conteúdo. Assim, o primeiro quadro 

possibilita ao leitor uma visualização da opinião geral dos ex-coordenadores sobre a 

Avaliação CAPES. O segundo focaliza o PPGE em relação à política de Avaliação CAPES. O 

terceiro quadro, por sua vez, explora alguns pontos de reflexão que pudemos observar durante 

as entrevistas e que consideramos apropriados trazer para análise.  

6.3.1 Opinião geral sobre a Avaliação da CAPES 

As percepções dos ex-coordenadores sobre a Avaliação CAPES, após a análise das 

entrevistas, foram dividas conforme o quadro que apresentamos abaixo: 

Quadro 4 - Opinião geral dos ex-coordenadores do PPGE sobre a Avaliação CAPES 

Críticas: Centralidade; Homogeneização das áreas do conhecimento; Estímulo ao produtivismo; Efeito 

“Mateus”; Estímulo à rivalidade entre os pares. 

Elogios: Necessidade e importância; Estímulo à socialização das pesquisas; Um panorama sobre a situação da 

Pós-Graduação no Brasil. 

Sugestões: Avaliando a função “gestão”; Maior peso às teses e dissertações; Aumentar o período avaliado;  

Fonte: quadro gerado a partir da análise das entrevistas 

6.3.1.1 Centralidade 

Uma das críticas que apareceram de maneira muito forte com relação à Avaliação 

promovida pela CAPES diz respeito à centralidade exercida pela Coordenação. O entrevistado 

E7, por exemplo, afirma que: 
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[...] critico a centralidade que isso toma e, digamos assim, ao poder concentrado na 

CAPES. Então, eu acho assim: uma agência apenas [...] ter o peso de por um único e 

exclusivo critério determinar centenas de cursos e medir segundo aquela régua. E 

não apenas medir, porque é como se fosse assim, fazendo uma pequena analogia: a 

CAPES é como se fosse um poder legislativo, um poder executivo, um poder 

judiciário, tudo junto unificado. Ela tem o poder de estabelecer as normas, então 

legisla. Ela julga de acordo com aquelas normas e envia os recursos ou não de 

acordo com o que ela julga. Ou seja: ela tem triplo poder sob as mãos de uma única 

agência. Então é muito poder num órgão só [...] Eu não quero a inexistência da 

CAPES não, de jeito nenhum. A CAPES continue, mas é preciso existir outras 

agências [...] E a CAPES deixar de ser o que bate, escanteia, corre pra cabecear e faz 

o gol.  

O entrevistado pontua o aspecto de centralidade como um dos mecanismos de poder 

da CAPES questionando, inclusive, a quantidade de poder dado à Fundação ao afirmar que “é 

muito poder num órgão só”.  

Essa centralidade característica da CAPES também foi analisada por Sguissardi  ao 

considerar a avaliação no modelo utilizado pela CAPES, o autor afirma que a CAPES possui 

em suas mãos poderes ilimitados e chama atenção para o fato de que “[...] se a moldura é 

única, cedo ou tarde haverá um único modelo ou formato de Programa. E isso parece estar na 

contramão da diversidade e da própria concepção de universidade, que deriva do universal e 

não do único” (2009, p. 158 grifos do autor). Bianchetti (2009), analisa, à luz de Tragtenberg 

(1976) e Pagès et al. (1987), a característica centralizadora da CAPES, descrevendo-a 

enquanto “organização complexa” – hierárquica, centralizadora e piramidal – e inserindo-a 

dentro da noção de “Instituição Total”, na qual “[...] uma organização pode exercer um 

controle que obriga as pessoas – e, no nosso caso específico, os Programas – a se submeterem 

inapelavelmente – ou a serem excluídos! – às determinações emanadas daquela instituição”. 

No decorrer das entrevistas, percebemos que esse “poder ilimitado” da CAPES dá 

lugar a determinados movimentos, dentro dos Programas de Pós-Graduação, próprios de um 

sistema que segue regras advindas de uma única fonte de poder. Neste sentido, uma das 

primeiras consequências é a perda de autonomia dos Programas. E7 continua sua crítica à 

centralidade da CAPES, afirmando que 

[...] nós [...] nos tornamos, aqui, um balcão da CAPES, tá entendendo? Nós aqui 

somos carimbadores [...] Sinceramente, pra mim uma universidade não é isso não. 

Uma universidade, pra mim, deve ter autonomia [...] Não posso aceitar isso! Pra 

mim isso é incompatível com a ideia de universidade [...] Então mude o nome: ‘a 

universidade hoje será a Universidade CAPES do Brasil’. Aí tudo bem! Então nós 

vamos fazer concurso para a CAPES. Você vai ser professor da CAPES.  

Nesta fala E7 considera que  outra consequência da Centralidade exercida pela CAPES 

é a perda de autonomia por parte dos Programas. Sua fala converge com a da Entrevistada E5, 
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quando afirma que “[...] querendo ou não, os programas terminam se dirigindo em função dos 

critérios que a CAPES estabelece por conta disso”. Neste sentido, Bianchetti (2009, p. 30) 

afirma que o conceito de “autonomia controlada” aplica-se à situação vivida pelos 

coordenadores dos Programas de Pós-Graduação. Na autonomia controlada, explica “[...] 

existe, sim, movimento, embora encerrado dentro de estreitos limites, ou melhor, no interior 

da estrutura”. Com a perda de autonomia, uma das consequências é que o PPGE terminou por 

estruturar sua organização para adequar-se às exigências da CAPES. A entrevistada E5 afirma 

que durante o período de sua coordenação, os critérios para ingresso e permanência no PPGE 

foram “[...] alinhados dentro dos critérios da CAPES”. O entrevistado E3, por sua vez, 

afirmou que “[...] se você quer ficar num programa de pós-graduação, tem que obedecer as 

regras”. E3 afirma ainda que durante o período em que foi coordenador, o PPGE estava 

implantando o doutorado e havia ascendido de três para quatro no conceito CAPES. Ao ser 

questionado sobre a reação dos professores à avaliação da CAPES, afirmou que “[...] tem uns 

que não gostavam, não. Mas é aquele negócio? Todo mundo não queria que fosse pra frente? 

Então...”, deixando margem para entendermos que se o desejo era ascender na classificação, 

era preciso jogar as regras do jogo.  

O que observamos, a partir da análise das entrevistas, é que há, no geral, críticas à 

centralidade da Avaliação CAPES, mas há também a concordância de que é necessário 

adequar-se às regras, se houver o desejo de continuar fazendo parte do sistema.  

6.3.1.2 Homogeneização das áreas do conhecimento 

O embate sobre a homogeneização do Sistema de Avaliação CAPES para todas as 

áreas do conhecimento foi tema frequente no decorrer das entrevistas. A entrevistada E1, por 

exemplo, afirmou que “[...] a gente vê que é uma questão de relação de poder dentro da 

própria CAPES, das áreas. Então, hoje, a Avaliação, ela está sendo muito mais, vamos dizer 

assim, definida por padrões das áreas das Ciências Exatas do que da área das Ciências 

Humanas”. E2, por sua vez, chamou a atenção para o fato de que “[...] para a área de 

Educação, pra área das Ciências Humanas como um todo [...] tem uma especificidade em 

relação ao tipo de produto, o tipo de material que se produz”. Na Avaliação CAPES, de 

acordo com a análise das entrevistas, não se leva em consideração as condições de produção 

da escrita para a área da Educação. Neste sentido, alguns entrevistados exemplificaram a 

diferença do tipo de produção bibliográfica que se tem nas Ciências Exatas e nas Ciências 

Humanas. E6 afirma que: 
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[...] os artigos, as publicações na área de Humanas, elas tendem a ter uma 

complexidade argumentativa maior do que em outras áreas. Então, em determinadas 

áreas você pode ter um artigo lá de oito, dez páginas que deem conta daquilo que o 

pesquisador realmente está querendo dizer. Enquanto que na área de Humanas é 

muito difícil a gente conseguir aprofundar os temas dentro dessa política. Então eu 

acho que tem um prejuízo.  

Apenas para efeito comparativo, pesquisamos as regras para publicação na Revista 

Educação e Pesquisa, editada pela Faculdade de Educação da USP e classificada como A1 no 

Webqualis para a área de Educação. Nas normas para publicação, eles exigem um mínimo de 

35.000 caracteres, aproximadamente 15 páginas, a depender do texto. Procuramos revistas da 

área de Matemática, Engenharias, Estatística e Química no Webqualis e encontramos poucas 

referências com relação ao número de páginas que cada produção deveria conter. A revista 

Eclética Química, produzida pela Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) e classificada 

como B2, observa que “there is no limit in the number of pages”
31

, por exemplo. Assim, 

inferimos que o volume das publicações, em termos de páginas, não é algo tão específico 

como na área de Educação o que não significa, absolutamente, que o trabalho nas demais 

áreas do conhecimento leve menos tempo para ser elaborado. Entretanto, a imposição de um 

número mínimo de páginas obriga o pesquisador a preocupar-se também com esta limitação.  

E5 também falou sobre as diferenças entre a produção na área das Ciências Humanas e 

Exatas. Ela faz uma observação semelhante ao que já foi falado anteriormente por E5: 

[...] a lógica da área de Educação e das Humanas [...] é diferente da lógica da física 

ou da matemática. Então, assim, a dissertação de mestrado de matemática tem 

quarenta páginas. A gente não consegue escrever uma dissertação de mestrado que 

tenha menos de cem páginas, porque não tem ali, consistência de elementos que 

deem suporte pra gente fechar uma lógica reflexiva que tenha uma, vamos dizer [...] 

consistência teórica [...] uma análise aprofundada dos dados e uma reflexão 

conclusiva, que fecha uma lógica [...] A nossa matemática é outra. Então, assim, a 

lógica da Educação, dentro das Humanas, é uma lógica que exige uma reflexão mais 

aprofundada, um produto que seja dimensionado numa escala que é maior, diferente 

do que acontece nas Exatas, por exemplo. Então, assim, essa fala
32

 pra mim marca 

muito esse raciocínio e porque que a gente se revolta”.  

Nesta fala, a entrevistada E5 deixa claro que esta homogeneização das áreas do 

conhecimento é tema de grandes questionamentos na área de Educação. 

Em 1997, Horta enviou questionários a 825 docentes de sessenta Programas de Pós-

Graduação das mais diversas áreas do conhecimento. Os resultados da pesquisa foram 

                                                 
31

 Não há limite no número de páginas, em tradução livre. Informações disponíveis em: 

http://ecletica.iq.unesp.br/instructions.html  
32

 Referindo-se à fala de um professor em uma das reuniões do colegiado do PPGE, que, de acordo com E5 é 

“consistentemente e coerentemente filosófico”.  

http://ecletica.iq.unesp.br/instructions.html
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publicados em 2006 na revista Perspectiva e, posteriormente, passou a integrar os textos que 

compõem o livro Dilemas da Pós-Graduação. Gestão e Avaliação, de 2009. No estudo, 

mencionado em capítulo anterior, aparece dentre as críticas reunidas, referências ao caráter 

homogeneizador da Avaliação. De acordo com a pesquisa, os coordenadores criticaram o fato 

de o modelo não levar em consideração as especificidades das áreas do conhecimento, as 

diferenças regionais e diferenças dos próprios Programas, uma vez que existem Programas 

mais estruturados e com maiores recursos que outros.  

Horta explica que o Plano Nacional de Pós-Graduação 2005-2010 sugere que a 

avaliação deve ser baseada na qualidade e excelência dos resultados, levando em consideração 

as especificidades das áreas do conhecimento. O autor esclarece, entretanto, que as Comissões 

de Avaliação, formadas por pares, levam em consideração tais especificidades, porém, o CTC 

“[...] ao analisar o trabalho das comissões, desconhecendo tais especificidades, homogeneizou 

sua análise, com base nos critérios das áreas hegemônicas” (HORTA;MORAES, 2009, p. 22). 

Assim, segundo os autores, as Comissões tentam levar em consideração aquilo que é demanda 

específica da área, mas o CTC interpreta os dados de maneira geral, não observando as 

diferenças entre as Humanidades e as Exatas.  

Essa homogeneização dos critérios de avaliação, não levando em consideração o 

tempo de produção da grande área das Ciências Humanas, bem como o tipo de produção que 

temos, trazem implicações diretas ao conceito recebido pelos Programas. Existem professores 

no PPGE, por exemplo, cujo volume de escritos é tão extenso e complexo que preferem 

produzir livros no lugar de artigos.  

6.3.1.3 Estímulo ao produtivismo 

Outra característica da Avaliação CAPES bastante citada durante as entrevistas refere-

se às cobranças relacionadas à produção.  

E1 afirmou que “[...] privilegia o produtivismo porque ele tá numa linha muito mais 

quantitativa do que qualitativa”. A entrevistada E1, desta forma, está relacionando 

diretamente o produtivismo à predominância da quantidade em detrimento da qualidade. E2, 

por sua vez, faz uma análise sobre a diferença entre produtividade e produtivismo. Ele explica 

que “[...] nós produzimos quando damos aula, quando a gente faz uma pesquisa, quando a 

gente faz uma orientação. Isso é um tipo de produção. Especificamente o produtivismo, 

quando se fala, é a quantidade de artigos publicados em revista. Então, nesse caso, a CAPES, 

de fato, ela estimula o produtivismo, certo?” O entrevistado E3, concordando com a 



78 

 

Avaliação, afirma que 

[...] todo programa de pós-graduação, toda pesquisa funciona, o que? Tem que ter o 

produto. Você não pode pesquisar pra não sair nada, né? Qualquer ramo de atividade 

é assim, se você não produz, você não ganha. Então se você está na pós-graduação, 

cuja função é produzir conhecimento, então você tem que produzir conhecimento 

[...] Se você tem pesquisa, você tem coisa o tempo todo pra mandar pra fora. 

Enquanto a Entrevistada E1 critica o estimulo ao produtivismo com base na afirmação 

de que a preocupação da CAPES está na quantidade e não na qualidade, o entrevistado E3 

concorda que para quem está num programa de Pós-Graduação, sempre há material para 

publicação. Inferimos, destarte, que para E3 a CAPES apenas formaliza a cobrança de um 

elemento que natural ao docente da Pós-Graduação: o compartilhamento de suas pesquisas.  

O entrevistado E4 chamou atenção para uma característica decorrente do estímulo ao 

produtivismo. Ele afirma que “[...] os trabalhos de mestrado, sobretudo, de doutorado 

também, estão caindo sistematicamente de nível porque pra cumprir os quatro anos e nenhum 

dia a mais de doutorado, se defende qualquer porcaria”. A respeito da fragilidade das 

produções nos Programas de Pós-Graduação, Bianchetti (2006, p. 7) também analisa, a partir 

de uma pesquisa realizada com coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação, 

que anteriormente, era possível pensar no mestrado como um ponto de chegada. Atualmente, 

a dissertação é considerada como o primeiro passo na vida acadêmica do pós-graduando, que 

é orientado a construir um trabalho de doutorado na mesma linha e área do trabalho de 

mestrado.  

Para Kuenzer e Moraes (2009, p. 187), as exigências da Avaliação da CAPES com 

relação à produção acadêmica geraram 

[...] um verdadeiro surto produtivista em que o que conta é publicar [...] A 

quantidade institui-se como meta. Desse modo, formas legítimas de produção, como 

coautorias e organizações de coletâneas [...] banalizaram-se no âmbito de algumas 

áreas de conhecimento, entre elas a educação.  

Para os autores, a quantidade de coletâneas e publicações em coautorias estão 

banalizadas, graças a este “surto produtivista”. Por considerarmos esta uma questão 

sobremaneira importante para compreender a dinâmica de Avaliação CAPES, a pergunta 

“você acredita que os critérios de Avaliação da CAPES privilegiam o produtivismo?” – foi 

uma das perguntas realizadas para todos os entrevistados (APÊNDICE A). 

Ainda nessa lógica do produtivismo, perguntamos aos entrevistados o que eles 

entendem por “professor produtivo”. O entrevistado E2 resumiu da seguinte maneira: 
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[...] Pesquisa, ensino e orientação. Isso é o professor produtivo. Professor produtivo 

é um ser normal. É o professor que dá a aula dele, dá aula pelo menos em uma turma 

da pós-graduação, por ano. Ele tem sempre, a cada ano, ele tá pegando dois, três 

orientandos. Tem uma média de seis, sete orientandos por vez [...] Ele está lá, 

escreve, participa de um congresso por ano, escreve um artigo por ano ou a cada três 

anos ele tem dois artigos em uma revista pelo menos boa. Professor produtivo é um 

ser comum, normal. Não tem nenhum bicho, não. Entendeu? Abaixo disso, eu acho 

que é um professor que ele tem que repensar se ele de fato tem que estar lá na pós-

graduação. 

Assim, compreendemos que existe uma diferença entre ser um professor produtivo e ser um 

professor produtivista. O professor produtivo é aquele que cumpre aquilo que é dever do 

exercício da docência na instituição em que se encontra. O professor produtivista é aquele que 

está preocupado com a quantidade de produções, e não necessariamente com a qualidade. O 

que, muitas vezes, pode contribuir para o aparecimento das chamadas “pesquisas 

requentadas”, tópico que analisaremos mais adiante.  

Como vimos no início deste capítulo, dos dezoito itens avaliados pela CAPES na 

Trienal 2007-2009, o PPGE-UFPE foi considerado “Fraco” apenas na distribuição de 

publicações qualificadas por docente. Assim, inferimos, os itens referentes à Produção 

Intelectual estão entre os elementos que mais prejudicam (ou beneficiam) alguns Programas, 

uma vez que o Quesito Produção equivale a 35% da nota total dada aos Programas. 

6.3.1.4 Efeito Mateus 

Optamos por fazer o uso da expressão “efeito Mateus” que, emergiu como categoria 

de análise a partir das entrevistas. O efeito faz referência ao versículo da Bíblia que se 

encontra no livro de Mateus. O capítulo vinte e cinco, versículo vinte e nove afirma que 

“porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância; mas ao que não tem, até aquilo 

que tem ser-lhe-á tirado”. Assim sendo, o “efeito Mateus”, para esta pesquisa, refere-se ao 

fato de alguns Programas de Pós-Graduação obterem privilégios e permanecerem no topo das 

classificações enquanto outros, menos articulados acadêmica e politicamente, não conseguem 

alcançar as mais altas classificações.  

Neste sentido, alguns dos entrevistados afirmaram haver mecanismos de 

favorecimento a determinados Programas. E4 afirma, nesse sentido, afirma que  

[...] as condições de funcionamento, elas favorecem os grupos que estão avaliados 

com nível de excelência e elas discriminam outros grupos naturalmente. E o que eu 

te digo é que, como existem confrarias, quem está no comitê é posto por quem está 

nesses programas de nível seis e sete pra manter o mecanismo de alimentação da 

‘casa grande’ e os programas que não estão na “casa grande” ficam excluídos.  
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Como exemplo a esses mecanismos, trazemos a análise de Horta e Moraes (2009) sobre o 

caso específico do Programa de Pós-Graduação em Educação da USP que em 2001 pleiteou a 

elevação de seu conceito para sete. Após ter o pedido negado pelo CTC, o presidente da 

Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da USP enviou um documento para o 

ex-representante da área de Educação com cópia para a Presidência da CAPES. No 

documento, o presidente da Comissão acusava a área de Educação de ter avaliado o Programa 

por critérios políticos, e não acadêmicos. É necessário refletir sobre essa lógica, para que 

Programas de Pós-Graduação não venham a ser prejudicados com base em decisões políticas.  

Ainda sobre o Efeito Mateus, a entrevistada E6 esclareceu que 

[...] se você tivesse todos os programas atendendo às exigências que eles colocam 

hoje pra ser um bom programa de pós-graduação, não seriam todos programas nível 

sete. É esse o principal problema. Então se eu disser assim “tem um programa lá que 

tá com um problema sério de vários tipos e eu disser: “olha, vocês precisam 

conseguir isso, isso e isso” e na hora que eles conseguirem isso, eles tiverem a 

garantia de que vão ser reconhecidos, acho que isso daria uma certa tranquilidade. 

Mas não é assim que acontece. Tanto é que os critérios eles vão aumentando, à 

medida que os programas vão chegando, aí esses critérios vão aumentando porque 

aqueles que estão ali, eles tem que se manter dentro de um topo, né? De uma 

pirâmide.  

A fala da entrevistada E6 assemelha-se à afirmação do entrevistado E3 que os critérios 

de Avaliação CAPES privilegiam certa “lógica dos ricos”: “[...] os ricos ficam mais ricos e os 

pobres continuarão pobres ou ficarão mais pobres”, no sentido de que na medida em que os 

“pobres” (os Programas com menos articulação acadêmica e política) conseguem atender aos 

critérios de Avaliação exigidos para um Programa 5, 6 ou 7, esses critérios serão elevados na 

Avaliação subsequente. Vimos no quarto capítulo que um dos motivos que contribuíram para 

a construção do atual modelo de Avaliação, referiu-se à perda do poder discriminatório do 

antigo modelo. Assim, parece-nos não haver interesse, por parte da CAPES, de que haja uma 

maioria de Programas de Pós-Graduação com níveis seis e sete, ainda que todos eles atendam 

às exigências determinadas pela Fundação. É uma lógica feita para ser excludente.  

6.3.1.5 Estímulo à rivalidade entre os pares 

Enquanto discente do PPGE-UFPE, observamos um debate interno muito grande entre 

os docentes do Programa. Havia um grupo que se mostrava favorável ao enquadramento do 

PPGE-UFPE dentro das exigências da CAPES, mas havia também outro grupo que se 

mostrava contra este Sistema de Avaliação. Durante a realização das entrevistas, obtivemos 

mais informações a respeito do clima de animosidade entre os professores. 



81 

 

Dois entrevistados citaram a questão do estímulo à competição entre os professores. A 

entrevistada E1 afirmou o desejo de que  

[...] os processos avaliativos, eles vissem as pessoas como seres humanos e não 

como robôs, né? Porque afinal de contas tudo isso nos afeta. Acho que o ambiente 

de trabalho tem que ser o mais possível solidário e no ambiente que ele torne 

motivador [a avaliação] é muito competitiva, porque termina cada um buscando, 

nessa correria, que eu digo, é a correria do outro. Todo mundo correndo pra poder 

dar conta e aí, de fato, o trabalho mesmo em equipe, o trabalho de grupo, tudo isso, a 

gente termina deixando de lado né? [...] Porque eles preferem cada um caminhar na 

sua rotina, fazer os seus caminhos, do que você fazer isso em conjunto e perder.  

Neste sentido, a entrevista E1 afirma que a Avaliação, por ser “muito competitiva” favorece 

ao individualismo na medida em que os docentes preocupam-se em dar conta das publicações 

e orientações necessárias para adequar-se ao Programa e terminam por deixar de lado o 

trabalho em equipe.  

E1 ainda concorda que o aumento da competitividade entre os professores favorece ao 

aparecimento de subgrupos dentro dos Programas de Pós-Graduação e termina por impedir a 

solidariedade entre os professores. Shigaki e Patrus (2012, p. 132) abordam a questão da 

competitividade entre os professores, analisando que: 

[...] Mediante essa nova cultura, o docente pesquisador passa a se preocupar mais 

com a quantidade de publicações e com a competição, do que com a solidariedade, o 

coletivo entre os colegas ou até mesmo a qualidade de seus trabalhos. Ou seja, a 

competição gira em torno de o docente obter prestígio. Dentro deste contexto, a 

competição se estende à luta entre pesquisadores/professores com artigos que 

buscam a ocupação de espaços editoriais. Os efeitos advindos dessa cultura 

manifestam-se no aumento de pressões e estresse emocional, ritmo dos esforços 

realizados e atividades burocráticas. 

E1, confirmando o trecho acima citado, mencionou durante as entrevistas a existência de 

professores, dentro do PPGE da UFPE que adoeceram por conta dos ordenamentos do 

Programa para responder às demandas oriundas da Avaliação CAPES. O entrevistado E7, por 

sua vez, trouxe-nos outro lado da competição. Ele afirma que “[...] a carreira universitária é 

uma carreira de mérito [...] a competição em si não é uma coisa tão ruim”. Entretanto, pondera 

que a grande questão não é a competição, mas sim a penalização que vem junto com ela. E aí 

sim, o aparecimento dos subgrupos, mencionados por E1. E7 resume seu argumento, 

concordando que: 

[...] a gente precisa aprender a se humanizar muito. Então, quer dizer, num ambiente 

em que a competição é o principal ingrediente – eu não estou dizendo que ela deva 

estar ausente, mas que ela é o principal ingrediente como tem se tornado. Porque 

dessa classificação o importante não é só ter cinco, seis. Mas isso é importante 

porque isso tem as verbas, os acessos a determinadas coisas. Essa classificação não é 
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só um valor simbólico. Ela tem um poder material muito grande. Aí junto com isso, 

com esse poder simbólico, esse poder material, essa competição faz aflorar nas 

pessoas o que as pessoas tem de pior. Aquilo que o ser humano ainda não está 

humanizado. Então é desse modo que se formam as ‘panelinhas’.  

Neste sentido, é importante analisar também que, muitas vezes, os grupos dominados nesta 

relação de força simbólica “[...] não têm outra escolha a não ser a da aceitação [...] da 

definição dominante de sua identidade ou da busca da assimilação”. (BOURDIEU, 1989, p. 

124) E1 vai mais além, afirmando que há duas opções “ou fica, ou morre”. A morte, neste 

caso, refere-se à saída do Programa que, para ela “[...] é visto também como um 

descredenciamento pessoal”.  

Assim, com relação ao estímulo à competitividade entre os docentes, encontramos 

duas falas que apontam a necessidade de humanização e solidariedade por parte dos 

professores, mas também encontramos, na fala do entrevistado E7, a concepção de que a 

competitividade é um elemento que faz parte do ambiente docente, independentemente da 

Avaliação CAPES. Para E7 é danosa, entretanto, a punição que vem junto com essa lógica de 

competição.  

Este foi o grupo de críticas sobre a política de Avaliação da CAPES que reunimos a 

partir das entrevistas. Alguns docentes, entretanto, teceram também elogios à Avaliação, 

apontando elementos necessários que podem ser importantes para o desenvolvimento dos 

Programas. 

6.3.1.6 Necessidade e importância 

A avaliação é uma ferramenta importante para perceber o estágio e o funcionamento 

das instituições, processos e produtos acadêmicos. Faz parte, como afirma Sobrinho (2003) 

dos contextos humanos e está mergulhada em ideologias, valores e jogos de poder. É 

importante, contudo, observar que “[...] nenhuma avaliação [...] jamais produz ‘certezas’, pois 

certezas não pode dar nem mesmo a mais rigorosa ciência” (SOBRINHO, 2003, p. 92). A 

avaliação é um instrumento fundamentalmente político “[...] porque pertence ao interesse 

social e produz efeitos públicos de grande importância para as sociedades”. (SOBRINHO, 

2003, p. 93). O Estado, afirma Cury (2009, xii), “[...] é um sujeito que, até por 

constrangimento legal, avalia”. Nesse sentido, parece não haver dúvidas de que a Avaliação 

coordenada pela CAPES, que envolve financiamento e propósitos públicos, é necessária. 

Todos os entrevistados concordaram que é importante haver um sistema de Avaliação 

para a Pós-Graduação. O entrevistado E4 afirmou que “[...] Se a gente não tivesse esse 
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sistema de avaliação, eu acho que a gente não teria o melhor conjunto de programas de Pós-

Graduação da América Latina”, o que me lembra a fala de Abílio Baeta Neves, transcrita no 

capítulo quatro, sobre o nosso Sistema de Avaliação ser invejado por todos os países. E7 

concorda também com a importância da Avaliação, ressaltando que “[...] é preciso que haja 

avaliação, especialmente de quem recebe dinheiro público”. Concorda também com essa 

afirmação o entrevistado E2, que afirma ser importante a Avaliação pois“[...] se você está 

desenvolvendo uma atividade e está vinculado à formação de professores [...] utiliza recurso 

público, é evidente que isso precisa ser avaliado”. Então, além das razões básicas pelas quais 

uma avaliação é importante, a Avaliação CAPES torna-se ainda mais importante no contexto 

da Universidade Pública, que recebe financiamento estatal para o desenvolvimento de suas 

pesquisas.  

E4 contrapôs dois lados do discurso da importância da Avaliação ao afirmar que 

[...] Por um lado eu não posso bater palmas para a CAPES. Acho que o processo tem 

muita perversão, tem muito autoritarismo, mas eu tampouco concordo com o 

discurso que acusa o Governo federal de puro produtivismo e de fazer uma 

apropriação estritamente quantitativa. Isso me parece, não sei [...] não é só 

corporativista, é uma mentalidade universitária que não se mantém nos dias de hoje. 

Eu acho que é a mesma coisa que não reconhecer que o muro de Berlim caiu e 

querer continuar fazendo revolução.  

Destarte, E4 concorda que o processo é autoritário, porém discorda que a Avaliação 

seja estritamente produtivista e quantitativista, como vimos nas críticas à Avaliação em tópico 

anterior.  

Assim sendo, percebemos, no decorrer das entrevistas, que os ex-coordenadores do 

PPGE-UFPE concordam com a realização da Avaliação, porém, compactuam com a ideia de 

que a Avaliação, nos moldes em que se apresenta atualmente, precisa de mudanças. Mais à 

frente, veremos as sugestões dadas por alguns dos entrevistados.  

6.3.1.7 Estímulo à publicação das pesquisas 

Se, por um lado, alguns professores queixaram-se da ênfase ao produtivismo e da 

pressão que os Programas sofrem para publicar a qualquer custo, por outro, concordam que a 

Avaliação realizada pela CAPES estimula o compartilhamento do conhecimento, função 

básica das universidades.  

Tenopir e King (2006, p. 4) realizaram um estudo sobre a importância dos periódicos 

para o trabalho científico. Em primeiro lugar, os autores analisam que os cientistas gastam, 
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em média, mais de cem horas de leitura em artigos científicos, retificando a ideia, para eles 

generalizada, de que os periódicos são raramente lidos. Outro dado interessante apontado 

pelos autores é que “[...] há muito mais cientistas leitores do que escritores”. Os autores fazem 

uma correlação direta entre os cientistas que mais leem artigos em periódicos e os bons 

resultados e premiações recebidos, afirmando que o conhecimento compartilhado nos artigos 

científicos contribui para o melhor desempenho dos pesquisadores.  

Neste sentido, o entrevistado E2 concorda que os periódicos são o melhor espaço para 

a socialização do conhecimento e conclui que por este motivo “[...] o CNPq e a CAPES 

valorizam mais os periódicos eletrônicos [...] porque pela internet fica muito mais fácil as 

pessoas terem acesso”. A entrevistada E5 trouxe também o tema da necessidade de 

socialização do conhecimento, voltada para a questão de se observar que quando há 

financiamento estatal para que a pesquisa aconteça, ela deve obrigatoriamente ser socializada: 

[...] Se você não torna público o conhecimento que você produz, todo investimento 

que foi feito vai ficar dentro de casa. Então não adianta. A lógica de avaliar a 

produção, no meu entendimento, passa por aí. Então eu tenho que concordar. Eu não 

acho que, por exemplo, tenha sentido ter um orientando que tem uma bolsa de 

mestrado ou de doutorado e ele não torna público o resultado da pesquisa que ele 

desenvolveu. É dinheiro público, entendeu? Então o público tem que se apossar do 

resultado do investimento. É a mesma coisa que, por exemplo, eu pagar IPTU e não 

ter uma rua asfaltada, entendeu? Então, assim, é dinheiro de imposto que tá indo pra 

pesquisa, pesquisa numa área específica e essa área tem que dar retorno.  

A universidade pública, em especial, tem, entre suas funções, compartilhar o 

conhecimento com a sociedade. Os periódicos, sobretudo os eletrônicos, facilitam o acesso às 

pesquisas realizadas dentro das instituições de ensino, tornando comum o conhecimento a 

todo aquele que o procurar. A Avaliação da CAPES, ao estimular a publicação de artigos vai 

diretamente ao encontro dessa necessidade. Esta pesquisa de mestrado, por exemplo, muito se 

beneficiou de artigos disponíveis gratuitamente na internet. Esta, aliás, parece ser uma 

tendência dentro dos programas de Pós-Graduação.  

A entrevistada E9 também afirmou ser importante a Avaliação CAPES afirmando que 

antes dessa necessidade,  

muitos [docentes] não tinham essa preocupação de publicização [...] acho que esse 

processo [...] ajuda a qualificar a partir do momento que as pessoas se preocupam 

mais com “eu vou ter que publicar então eu vou ter que fazer uma coisa publicável 

no sentido de que vai passar por análise e pra ser aprovado tem que ser um bom 

produto 

Para E9, além de estimular o compartilhamento das pesquisas, a Avaliação CAPES 

influenciou os professores e pesquisadores positivamente, no sentido de que vinculou a 
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atividade docente na Pós-Graduação à necessidade de publicização das pesquisas realizadas.  

A importância dos periódicos para o desenvolvimento da Ciência foi analisada por 

Mueller (2000, p. 75) ao observar algumas características importantes nesta comunicação 

científica “comunicação formal dos resultados da pesquisa original para a comunidade 

científica e demais interessados; preservação do conhecimento registrado; estabelecimento da 

propriedade intelectual e a manutenção do padrão de qualidade na ciência”. Assim sendo, a 

divulgação das pesquisas realizadas no âmbito acadêmico por meio dos periódicos permite o 

acesso ao conhecimento para aqueles que desejam obtê-lo. A produção científica, desta forma, 

não está restrita apenas à comunidade acadêmica.  

6.3.1.8 Um panorama da Pós-Graduação no país 

Uma das qualidades da Avaliação da CAPES é, pois, tornar conhecido o estado geral 

da Pós-Graduação no país. Qualidade, aliás, reunida nos objetivos da Avaliação descritos no 

site da CAPES e que foi abordado no capítulo anterior, mas relembramos agora: “dotar o país 

de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-graduação”. (BRASIL, 

2006)  

Através dos resultados da Avaliação, é possível perceber o desenvolvimento dos 

Programas de Pós-Graduação, tanto em seu aspecto individual quanto no geral, quando 

comparamos os dados de uma instituição com as demais. Trata-se, entretanto, de uma 

“evolução”dentro dos critérios estabelecidos pela CAPES, mas ainda assim é possível ter uma 

ideia do quadro geral da Pós-Graduação no país. Nessa linha de pensamento, a entrevistada 

E1 afirma que “[...] a Avaliação da CAPES ela é interessante porque ela mostra um panorama 

no interior de cada programa e também na relação com o conjunto dos programas. Nessa 

perspectiva de estimular/incentivar pra que justamente os programas possam avançar”. Assim 

sendo, a Avaliação CAPES permite a informação não apenas de cada programa 

individualmente, mas também fornece dados para análise do desenvolvimento de um conjunto 

de programas.  

Antes de realizar as entrevistas, imbuídos de hipóteses geradas no interior de 

preconceitos, acreditávamos que encontraríamos um grupo de professores sedentos por 

criticar e extinguir a Avaliação da CAPES. Porém, percebemos a importância deste 

instrumento na medida em que os entrevistados, mesmo aqueles mais críticos, mostraram-nos 

esse outro lado, que custávamos a acreditar, ainda que as leituras realizadas durante as 

pesquisas bibliográficas nos apontassem também as qualidades da Avaliação. Talvez esta seja 
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uma das maiores qualidades da pesquisa científica, a de mostrar ao pesquisador que suas 

hipóteses iniciais podem estar erradas. Lembramos que Popper (1975, p. 75) afirma que “[...] 

todo nosso conhecimento é impregnado de teoria, inclusive nossas observações”. Assim, nos 

lançamos na pesquisa, repletos de teorias e hipóteses, porém, observamos – e é uma 

observação puramente empírica – que muitas vezes nós, pesquisadores, procuramos um 

acervo bibliográfico que corrobore nossas hipóteses. Assim escolhemos os autores, campo e 

objeto de pesquisa de acordo com aquilo que queremos provar e deixamos de lado a 

investigação, a pesquisa propriamente dita.  Esta pesquisa, entretanto, nos fez perceber a 

importância da Avaliação da CAPES. Voltaremos a este assunto nas considerações finais. 

No que se refere à Avaliação da CAPES, existem muitos mecanismos que precisam 

ser repensados. Durante as entrevistas, contudo, uma das perguntas presentes em nosso roteiro 

de entrevista (APÊNDICE A) referia-se à dúvida “o que falta na avaliação da CAPES” ou 

“Quais indicadores você gostaria de propor à avaliação”. Recebemos duas críticas ao fazer 

uma das duas perguntas. O entrevistado E7 chamou a nossa atenção para o fato de que este 

questionamento já padecia de um vício de linguagem. Ele afirmou que “[...] Aí eu já parto do 

pressuposto que a CAPES é o único órgão legítimo pra isso. E pra mim não é”. A entrevistada 

E6, por sua vez, questionou:  

[...] o que eu indicaria? Porque se eu indicar isso eu estou indicando, eu estou 

colocando que eu estou aceitando essa forma e estou acrescentando mais um 

[indicador]. Eu acho que a forma de avaliação é que a gente tinha que pensar.  

Destarte, não conseguimos reunir sugestões de todos os entrevistados mas, ainda assim, 

conseguimos extrair um conjunto de sugestões que poderiam ser adicionadas ao atual sistema 

de Avaliação, sem com isso concordar que resolveria as lacunas que precisam ser preenchidas 

e os erros que precisam ser corrigidos no sistema de avaliação da Pós-Graduação brasileira. 

6.3.1.9 Avaliando a gestão 

Bianchetti (2009), ao escrever sobre os dilemas do coordenador de Programa de Pós-

Graduação, aponta alguns aspectos importantes para que possamos compreender o volume de 

trabalho que um professor tem ao assumir o cargo de coordenador de Programa. Em primeiro 

lugar, o autor afirma que o coordenador vê-se, diante dos colegas, na função de cobrar e 

diante da CAPES e da pró-reitoria de sua instituição é cobrado. Sente-se um solitário. Afirma, 

posteriormente, que as exigências repassadas aos coordenadores são inúmeras e questiona-se:  
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Será que as autoridades se dão conta de que sob a responsabilidade de uma 

coordenação de PPG se concentram, em miniatura, atividades que, no contexto da 

universidade publica, são assumidas por órgãos ou setores especialmente criados 

para dar conta, por exemplo, do vestibular; da organização das notas e registros; da 

distribuição de disciplinas e carga horária? (BIANCHETTI, 2009, p. 71). 

O autor afirma também que não existe um curso para que o coordenador assuma a 

função de gestão. Assim, demanda algum tempo para que o coordenador aproprie-se de todas 

as funções administrativas. Além disso, o coordenador não é dispensado das demais 

atividades de ensino e orientação. Ou seja, “assumir a coordenação implica assumir uma série 

de atividades inerentes à função que o coordenador deve cumprir, somadas a outras que 

precisa manter” (BIANCHETTI, 2009, p. 81, grifos do autor). O autor acrescenta ainda que 

“uma das decorrências dessa sobrecarga é que se pode não ganhar um bom administrador e 

perder um bom pesquisador”. Destarte, são muitas as responsabilidades assumidas por um 

professor que passa a ser coordenador do Programa.  

Compreendendo a responsabilidade desempenhada por um docente ao assumir a 

função de gestão, destacamos a fala da entrevistada E5 ao sugerir que a função de gestão 

deveria ser avaliada. Ela argumenta a sugestão, trazendo um exemplo de dentro do PPGE-

UFPE: 

Eu tenho o caso de uma pessoa que está na direção do Centro de Educação, é um 

professor da casa, é um professor do Programa, ele está representando a gente na 

gestão do Centro de Educação, mas a gente tem que tirar ele do Programa porque 

não tem produção? É muito complicado. Então, assim, a lógica disso ela é muito [...] 

assim [...] danosa [...] ele está dando conta disso pra poder dar dinâmica ao Centro 

de Educação pra gente poder existir enquanto Programa, né? E ele é prejudicado? 

[...] A experiência de gestão não conta nada? Eu não concordo com isso, entendeu? 

A fala da entrevistada remete ao caso específico de um dos docentes do Programa que 

precisou ser afastado do PPGE por não se enquadrar dentro dos critérios para entrada e 

permanência estabelecidos na Resolução n.02/2010 (ANEXO B) e assumiu a direção do 

Centro de Educação o que, para E5, deveria ser levado em consideração mas não é porque a 

Avaliação CAPES carece de um quesito ou item específico para docentes que assumiram 

função de gestão no triênio avaliado.  

Na Resolução 10/2008 de 27 de junho de 2008 do Conselho Coordenador de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFPE (CCEPE) estão dispostas as atribuições de um coordenador de 

Programa de Pós-Graduação da UFPE. O artigo 10 da referida resolução conta com uma lista 

de doze incisos que especificam quais as competências de um coordenador dentre as quais 

destacamos: 
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 Convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 

 Solicitar a quem de direito as providências que se fizerem necessárias para o 

melhor funcionamento do curso, em matéria de instalações, equipamento e 

pessoal; 

 Organizar o calendário acadêmico a ser homologado pelo Colegiado; 

 Responsabilizar-se pela orientação da matrícula e da execução dos serviços de 

escolaridade, de acordo com a sistemática estabelecida pelos órgãos centrais 

competentes. (CCEPE, 2008, p. 4-5) 

 

Esses são algumas das doze atribuições de um coordenador de Programa. Não estamos 

excluindo o fato de que o coordenador trabalha, em condições ideais, com uma equipe para 

assessorá-lo nestas tarefas, porém, estas são de responsabilidade direta do coordenador que 

ainda precisa ministrar aulas, orientar os alunos da Pós-Graduação e publicar a quantidade de 

produtos estipulada pelo Programa.  

Avaliar a função de gestão seria importante para compreender que, muitas vezes, 

professores que baixam seus índices de produção o fazem pela falta de tempo própria de quem 

assume cargos de gestão. É importante levar em consideração o papel do gestor.  

6.3.1.10 Maior peso para teses e dissertações 

Para o entrevistado E2, o produto, propriamente dito, da Pós-Graduação corresponde 

às dissertações e teses defendidas. E2 acredita que deveria ser avaliado se as dissertações e 

teses dos pesquisadores que estão sendo formados estão coerentes com “[...] aquilo que se 

almeja de um pesquisador do mestrado e doutorado”. Ele ainda continua, exemplificando que: 

[...] o ‘caba’ chega num restaurante, não importa a vida do cozinheiro, contanto que 

ele bote uma comida na mesa e que seja uma comida limpa, certo? O que você quer 

saber é a água que chega na sua casa, da COMPESA, a energia que chega na sua 

casa. Então, no mestrado, pra mim, a questão, no doutorado, é a dissertação e a tese. 

Transcrevemos anteriormente, ao tratar do estímulo ao produtivismo, a fala do 

entrevistado E4, que afirmou que para se defender no prazo certo, os trabalhos de dissertação 

e tese estão muito aquém do que é desejável. Spagnolo e Calhau, em relatório redigido em 

2002, dedicam um tópico especial às teses e dissertações. Afirmam que “uma sensível 

deficiência do processo é a capacidade de extrair informações mais substantivas sobre teses 

que, junto com os artigos científicos constituem o resultado principal de um programa de pós-

graduação” (SPAGNOLO; CALHAU, 2002, p. 16). Defendem também que as teses e 

dissertações precisam ser acompanhadas mais de perto, uma vez que correspondem ao 
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momento mais importante na classificação dos mestres e doutores. É necessário considerar 

também que o olhar de quem avalia, atualmente, é diferente dos anos 80 e 90, por exemplo. 

Hoje, com a massificação dos cursos de Mestrado no Brasil, não se espera de uma dissertação 

a mesma contribuição para a Ciência que se esperava há décadas atrás, com isso há uma perda 

“natural” da qualidade destes trabalhos em relação às dissertações defendidas nos anos 80 e 

90, por exemplo.  

As teses e dissertações são o produto do esforço de meses, ou anos, de pesquisa. É o 

resultado direto do trabalho de orientação, de ensino e de aprendizagem do Programa. Para os 

autores, é “[...] o que deve mais ser valorizado”. Um bom trabalho de pesquisa final pode dar 

pistas sobre a qualidade do Programa avaliado, muito mais do que a quantidade de 

publicações por parte do Corpo Docente, por exemplo (SPAGNOLO; CALHAU, 2002, p. 

16).  

As teses e dissertações merecem maior destaque dentro da Avaliação. Os autores ainda 

acrescentam que os trabalhos finais permitem ver o nível de atividade intelectual dos 

discentes. Percebemos, em observação empírica, que, por ser tão valorizada a publicação em 

artigos, algumas vezes as dissertações terminam por constituírem-se de uma colcha de 

retalhos de artigos publicados ao longo do curso. Com isso, a qualidade das nossas teses e 

dissertações pode estar caindo substancialmente. Durante nossa qualificação, uma das 

docentes da banca afirmou que os professores, ultimamente, estavam acompanhando defesas 

de dissertações “sofríveis”. Atribuir maior peso às teses e dissertações na Avaliação CAPES 

poderia resgatar a qualidade destas produções. 

6.3.1.11 Aumentar o período avaliado 

Seguindo a lógica de que dentro da Grande Área das Ciências Humanas é necessário 

haver um tempo maior para a construção de um trabalho de pesquisa consistente, uma das 

sugestões que emergiu das entrevistas é a de que a Avaliação Trienal, que abarca o período de 

três anos, paute-se por um prazo maior.  

O entrevistado E4 sugere que: 

[...] cinco anos, tal como o CNPq usa para os critérios de bolsa de produtividade é 

algo mais saudável. Ano passado eu tive livro publicado, capítulo publicado em 

revista A1, dois capítulos de livro, três trabalhos em congressos. Esse ano eu não sei 

se vou ter alguma coisa, não garanto nada. Então acho que é preciso ampliar o 

período de avaliação.  



90 

 

Além de ser um prazo curto para produção intelectual satisfatória na área de Educação, 

existem outros fatores que corroboram a sugestão de que o prazo para Avaliação deveria ser 

ampliado. Spagnolo e Calhau (2002, p. 6) citam alguns deles: em primeiro lugar, além da 

Avaliação Trienal, existe o monitoramento anual, feito através do Coleta, que pode levar ao 

“[...] preenchimento perfunctório de formulários e com muitos erros ao transcrever os dados 

do Programa”. É necessário perceber também que o período de três anos é demasiado curto 

para que possíveis deficiências possam ser corrigidas no interior dos Programas, visando o 

aumento da classificação destes. O monitoramento, por sua vez, movimenta, anualmente, os 

Programas de Pós-Graduação numa jornada de preenchimento de formulários e atualização 

dos Lattes de professores e alunos, tomando um tempo que poderia ser aproveitado para 

resolver questões da demanda interna dos Programas.  

Após analisar como os professores do PPGE-UFPE enxergam a avaliação da CAPES, 

analisaremos as mudanças ocorridas no Programa e que podem estar relacionadas com os 

resultados da Avaliação CAPES.  

6.3.2 Ordenamentos internos do PPGE em resposta à Avaliação CAPES 

Dividimos os processos de mudança ocorridos no PPGE que podem ser relacionados à 

Avaliação CAPES de acordo com as informações do quadro abaixo: 

Quadro 5 - Ordenamentos internos do PPGE em resposta à Avaliação CAPES 

Critérios de Entrada e Permanência 

Criação da Comissão de Avaliação e Acompanhamento Docente e do Seminário Anual de Planejamento 

e Avaliação 

Descredenciamento de Professores 

Ordenação dos procedimentos Burocráticos 

Organização dos componentes curriculares  

Fonte: quadro gerado a partir da análise das entrevistas 

6.3.2.1 Critérios de entrada e permanência 

Com relação aos critérios para entrada e permanência dos docentes no PPGE-UFPE, 

analisaremos, neste trabalho, apenas o que se refere à publicação, uma vez que, como vimos, 

é o elemento que mais tem se sobressaído para classificar um Programa dentro da Avaliação 
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CAPES e também porque este é o critério que envolve os limites para a oferta de vagas nas 

seleções de Mestrado e Doutorado. 

No Regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, estão assim 

estabelecidos os critérios de publicação para o Corpo Docente: “a produção científica [...] 

corresponde a um mínimo de 03 (três) trabalhos publicados nos últimos três anos” (PPGE-

UFPE, 2009, p. 15). Os trabalho publicados, por sua vez, devem seguir a seguinte 

caracterização:  

 

 artigo(s) em periódico(s), com qualificação equivalente a nacional ou 

internacional atribuída pela ANPED e/ou CAPES;  

 livro(s) ou capítulo(s) de livro em editoras, com qualificação equivalente a “A” 

pela ANPED e/ou CAPES (PPGE-UFPE, 2009, p. 10).  

 

Na Resolução n° 2 de 17 de maio de 2010 (ANEXO B), por sua vez, o Colegiado do 

PPGE-UFPE delimitou ainda mais os critérios para ingresso e permanência do Corpo Docente 

no Programa, dividindo a produção de acordo com o nível de ensino em que os professores 

orientam: 

 
Orientadores do mestrado: 4 produtos no triênio (sendo obrigatoriamente um B2 ou 

B1, ou A2, ou A1; os outros três produtos, apenas 1 em ANAIS (no mínimo B1) e os 

outros dois podem ser livro, capítulo (no mínimo, qualificado pela CAPES como 

L2) e/ou periódicos(s) qualificado(s) (no mínimo B). 

Orientadores do doutorado: 6 produtos no triênio (sendo obrigatoriamente um B2 ou 

B1, ou A2, ou A1; os outros produtos devem ser no máximo 2 em ANAIS 

(qualificado, pelo menos como B1) e os outros três podem ser livros, capítulos (no 

mínimo, qualificado pela CAPES como L2) e/ou periódico(s) qualificado(s) (no 

mínimo B)  

 

A Resolução discrimina não apenas a quantidade dos produtos, mas também a qualidade, ao 

delimitar que as publicações devem ser em periódicos no mínimo classificados como B2 pelo 

Qualis Periódicos. As determinações do PPGE para publicação seguem a classificação 

determinada pela CAPES. O documento da área de Educação disponível no site da Avaliação 

Trienal de 2010 compreende a seguinte valoração para os periódicos:  
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Tabela 3 - Classificação dos periódicos 

 Peso 

A1 100 

A2 85 

B1 70 

B2 55 

B3 40 

B4 25 

B5 10 

C Sem valor 

Fonte: CAPES, 2010 

Na tabela acima observamos que periódicos B2, o mínimo considerado pelo PPGE 

para docentes orientadores do Mestrado, possuem peso 55. 

A valoração para os livros, por sua vez, encontra-se assim definida: 

Tabela 5 - classificação dos livros 

 Capítulo Verbete Livro 

L4 80 80 250 

L3 60 40 180 

L2 35 15 130 

L1 10 5 30 

LNC Livro não classificado: sem valor 

Fonte: CAPES, 2010 

O mínimo considerado pelo PPGE para livros ou capítulo de livros é L2, que possui 

pesos, respectivamente de 130 e 35. 

O Documento de Área de Educação desta última Avaliação Trienal (2007-2009) 

afirma que, durante a Avaliação, foi considerada uma base de dados com 1378 periódicos. 

Desse total, 5.7% correspondem ao estrato A1, 7.5% ao A2, 12.1% ao B1 e 12.2% ao B2.   

A opinião dos professores sobre os critérios de entrada e permanência dos docentes no 

Programa foi uma pergunta feita a todos os entrevistados. A entrevistada E6 afirmou que  

Eu não acho que isso seja uma exigência alta. Essa é a exigência de permanência 

no nosso programa. A gente dando conta disso, a gente jamais vai ser um 

programa sete. Então há uma diferença entre o que é que eu concordo em relação à 

decisão que foi tomada dentro do nosso Programa e o que é que a CAPES está 

valorizando. Então, na CAPES, essa é uma produção que ela considera uma 
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produção mínima de qualidade [...] Então a nossa decisão final, eu acho que ela 

não foi uma decisão que não seja parte do trabalho da gente. Eu acho que quem 

pesquisa, precisa publicar. Então uma publicação por ano eu não acho que seja algo 

[absurdo]. 

A opinião da entrevistada remonta ao que já foi aqui analisado sobre o “professor 

produtivo”, que deve dar retorno à sociedade de suas pesquisas através de suas produções. 

Para E6, o critério estabelecido pelo PPGE é um critério mínimo, para um docente que está 

constantemente pesquisando. A exigência de quatro publicações no triênio para Mestrado ou 

seis para o Doutorado não estaria, podemos inferir a partir da fala da entrevistada, enquadrada 

como um critério essencialmente produtivista. É uma produção “mínima de qualidade”. 

O entrevistado E2, por sua vez, também concordou que os critérios não são de alta 

exigência e complementou:  

[...] acho que esses critérios, eles permitem que o Programa ele seja aquilo que no 

mínimo ele tem perfil, que é ser um programa cinco. Ele tem um perfil de Programa 

cinco. Ele provavelmente nunca vai ser um Programa seis. Ele provavelmente não 

vai ser porque aquilo que é hoje o pensar Pós-Graduação, o pensar pesquisa no 

Centro de Educação não aponta pra uma coisa diferente dessa [...] Agora uma 

coisa é certa: os critérios que nós temos nesse programa são critérios bem 

abaixo, mas muito abaixo, dos critérios que tem nas universidades com 

Programas seis e sete. Grande maioria, quase que todos, senão todos os 

professores desse Programa teriam dificuldade em estar credenciados num 

Programa como o da USP, UFMG, UFF, Federal do Rio Grande do Sul, da 

PUC do Rio, porque a produção nossa e o que a gente faz aqui, está bem abaixo do 

que esses Programas entendem que seja o ideal.  

Para efeito comparativo, trazemos a Resolução n. 3/2011 do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFMG. A Resolução também dispõe sobre os critérios de 

ingresso e permanência docente. No que se refere às publicações, o docente deverá comprovar 

seis publicações qualificadas no triênio, das quais duas deverão estar em periódicos 

classificados com o qualis A, no caso dos artigos ou qualis L3 ou L4 para livros e capítulos 

de livros (PPGE-UFMG, 2011, p. 2). Além disso, dispõe que é desejável que o docente 

“demonstre iniciativas visando à sua inserção internacional em sua respectiva área de 

pesquisa” (PPGE-UFMG, 2011, p. 2). Lembramos que o PPGE-UFPE exige, para docentes 

que vão ensinar no nível doutorado seis publicações das quais, uma precisa estar em 

periódicos B2, B1, A2 ou A1. Neste sentido, parece concreta a fala do entrevistado E2 que 

afirmou estar abaixo os critérios do PPGE-UFPE em relação a outros Programas de Pós-

Graduação em Educação como o da UFMG, por exemplo.  

As entrevistas acima transcritas esclarecem que os critérios adotados pelo PPGE-

UFPE para entrada e permanência dos docentes demonstram a opção do Programa em dar 
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conta de uma publicação suficiente para que este possa receber a classificação cinco. As 

exigências estão abaixo de um Programa que pretende as classificações seis ou sete. Essa 

opção, como percebemos na fala do entrevistado E2, advém do próprio pensar a Pós-

Graduação e a pesquisa dentro do Centro de Educação da UFPE.  Existe entre os docentes do 

CE um grupo de professores que é contra a Avaliação CAPES da maneira como hoje está 

apresentada. Mais adiante observaremos o caso de um dos docentes que fazem parte desse 

grupo.  

Dos nove entrevistados, apenas um mostrou-se claramente contra esses critérios. 

Quando questionado se concordava, E7 respondeu, de maneira contundente: “contra. Sou 

contra” e falou da necessidade de haver uma pluralidade nas exigências de produção impostas 

pela CAPES e, por extensão, pelo PPGE-UFPE, comparando o nosso sistema de Pós-

Graduação com as universidades americanas. E7 afirma que “[...] as universidades brasileiras 

[...] de um modo geral, estão muito aquém das universidades americanas”. Para ele, as 

universidades nos Estados Unidos estão dotadas de independência e pluralismo de 

mecanismos de avaliação, o que enriquece o sistema de Pós-Graduação em si.  

A entrevistada E5 concorda que não há possibilidade de fuga para o Programa de Pós-

Graduação, uma vez que os critérios estão alinhados com os critérios da CAPES. Ela afirma 

que o que é possível fazer é levantar o questionamento sobre esses critérios dentro das 

reuniões da ANPED e ANPAE, por exemplo, para tentar fazer uma mobilização por área. Ela 

afirma que “[...] a nossa área [...] a maioria das pessoas não concorda tanto com os critérios, 

mas a nossa área, dentro da CAPES, não é maioria. Então, assim, é muito complexo”.  

Ao falar sobre os critérios de entrada e permanência, a entrevistada E8 afirmou que 

compreende a Avaliação da CAPES como “[...] um mal necessário [...] porque [...] a gente 

tem uma responsabilidade social com os alunos. Então se a gente deixar o Programa cair, a 

gente está deixando de considerar a titulação que a gente socialmente tem que ajudar as 

pessoas a obter”. Lembro, assim que ingressei no Mestrado, que uma das preocupações dos 

discentes era a possibilidade do Programa ser descredenciado e, com isso, os alunos não 

obterem seus títulos. Por isso, E8 mencionou a responsabilidade social do Programa para com 

os discentes. 

Para a entrevistada E9, “[...] na verdade essa política de entrada e permanência é o 

maior reflexo da Avaliação”. Por conta dos critérios de entrada e permanência, houve 

descredenciamento de docentes, que foi, talvez para os alunos, o ordenamento de maior 

repercussão. Neste sentido, como afirma a entrevistada E9, a mudança de critérios, sobretudo 

no que diz respeito à publicação, foi o efeito advindo da Avaliação mais sentido no PPGE.  
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6.3.2.2 Criação da Comissão de Avaliação e Seminário Anual de Planejamento e 

Avaliação 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação Docente (CAAD) (PPGE, 2011) é 

composta por um membro e um suplente de cada uma das linhas de pesquisa do Programa, 

bem como do coordenador e vice-coordenador. É possível incluir até três membros externos 

ao Programa. A CAAD é responsável pela emissão de parecer sobre os pedidos de ingresso e 

permanência docentes, devendo observar a Resolução n. 2, abordada no item anterior; 

Acompanhar e avaliar a produção docente, observando o atendimento ou não aos critérios 

estabelecidos pelo Colegiado para renovação do credenciamento ou o descredenciamento de 

docentes; indicar se há docentes que estão em condições, bem como os que não estão, de 

receber orientandos nos processos seletivos de Mestrado e Doutorado e, por fim, cuidar da 

qualidade dos Programas de Mestrado e Doutorado. Estas são, pois, as atribuições da CAAD. 

A criação da CAAD, para o entrevistado E4, foi uma novidade pouco aceita 

inicialmente, uma vez que o não cumprimento daquilo que está disposto na Resolução sobre 

as publicações desejadas no PPGE criou restrições à demanda de orientandos: 

O fato de isso criar restrição pra abertura de vaga no processo seletivo já era algo 

escandaloso. As pessoas estavam muito habituadas a não cumprir. Eu lhe digo 

sinceramente que eu estava na coordenação e vi caso de colega não poder ir pra 

banca do seu orientando porque nos últimos três anos não tinha publicado um 

trabalho completo em anais de congresso. Então os critérios da gente não eram 

exatamente os mais duros, mas eram uma novidade. 

Percebemos, na fala de E4 um exemplo concreto da execução dos critérios para 

publicação estabelecidos na Resolução n.2 de 2010 anteriormente analisada. Os docentes que 

não puderam participar da banca de seus orientandos não se enquadraram naqueles critérios 

de produção. A CAAD é o órgão executor dessa política. Assim, enquanto “novidade”, houve 

um conflito dentro do Programa, uma vez que os docentes estavam acostumados a não atender 

o requisitos para publicação exigidos pela resolução interna da UFPE. 

O entrevistado E2 acredita que a CAAD foi a melhor saída porque “[...] você tirou da 

carga do coordenador a ideia de que o coordenador é ele que decide quem fica e quem sai do 

Programa”. As decisões são levadas para o Colegiado, que é de fato, o órgão detentor do 

poder de tomar as decisões com base nos critérios pré-estabelecidos no Regimento e nas 

Resoluções. 

Para a entrevistada E1, entretanto, o acompanhamento realizado pela CAAD “[...] 

ainda não é o desejável [...] a própria Comissão está fazendo para que exatamente se possa ir 
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vendo quem é que está precisando de maior apoio. Embora que isso não está acontecendo”. 

Assim, a partir da fala de E1 inferimos que a CAAD tem executado as políticas para avaliação 

e acompanhamento docente porém, de acordo com a entrevistada, não tem acompanhado os 

docentes no sentido de auxiliá-los para que possam preencher os pré-requisitos exigidos nas 

Resoluções.  

De acordo com a Resolução n° 1 de 15 de agosto de 2011 (ANEXO C), o processo de 

avaliação e acompanhamento docente inclui:  

 

I – acompanhamento e avaliação do desempenho dos docentes; 

II – exame da distribuição de orientandos por orientador, considerando os cursos de 

mestrado e doutorado;  

III – análise e formulação de parecer circunstanciado sobre as solicitações de 

ingresso de novos docentes do programa; 

IV – apresentação de relatório e emissão de parecer para o Colegiado recomendando 

a renovação do credenciamento ou o desligamento de docentes. (PPGE-UFPE, 2001, 

p. 2) 

 

Os resultados da Avaliação devem ser apresentados anualmente, no Seminário Anual 

de Planejamento e Avaliação (SAPA) do PPGE-UFPE, que se realiza sempre no mês de 

dezembro. O Seminário tem por objetivo avaliar o conjunto das atividades desenvolvidas 

durante o ano, bem como fazer o planejamento para melhoria do Programa a curto, médio e 

longo prazo. De acordo com a entrevistada E6, o SAPA é realizado  

[...] junto com os discentes e os funcionários [para] pensarem como é que está o 

Programa, quais são as dificuldades, tanto em relação à infraestrutura como em 

relação à parte mais acadêmica. A partir desses seminários a gente fez um relatório 

com vários itens que foram discutidos, pra durante o ano a gente ir colocando em 

prática aquilo que estava lá. 

Enquanto a CAAD tem a função de executora de políticas, o SAPA tem a função de 

avaliar e planejar as políticas com vistas ao desenvolvimento do Programa.  

Após analisarmos a Resolução n.º1 de 2011 e as falas aqui citadas, inferimos que a 

criação da CAAD e do SAPA são formas de gestão que visam qualificar o Programa no seu 

conjunto, deixando claro para os docentes os limites e possibilidades de suas funções 

enquanto participantes do Programa. Como reflexo desta forma de gestão, a criação da 

Comissão e do Seminário terminam também por atender aos critérios estabelecidos pela 

CAPES.  
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6.3.2.3 Descredenciamento 

O artigo 55 do Regimento Interno do PPGE-UFPE, baseado na Resolução n.10/2008 

do CCEPE-UFPE, dispõe que:  

o docente que em três anos não atender o contido no art. 56 ou em outras normas 

estabelecidas pelo colegiado será descredenciado para atuar no Programa, até novo 

processo de credenciamento efetuado pelo colegiado (PPGE-UFPE, 2009, p. 15).  

Os requisitos que os docentes devem atender para continuar fazendo parte do 

Programa são: ter produção científica relevante nos últimos dois anos; apresentar relatório 

final ou parcial da pesquisa realizada nos últimos dois anos; lecionar em ao menos uma 

disciplina ou um dos cursos do Programa, nos últimos dois anos; ter tido uma orientação nos 

últimos dois anos e ter participado de ao menos 50% das reuniões do Colegiado nos últimos 

dois anos (PPGE-UFPE, 2009).  

Assim, o Regimento dá espaço para que os professores que não atenderem aos 

requisitos pré-estabelecidos pelo Colegiado do Programa sejam desvinculados, até que haja 

novo processo de credenciamento.  

Quando ingressamos no mestrado, em 2011, havia um grande debate em torno do tema 

do descredenciamento de alguns professores que faziam parte do Programa. Houve o interesse 

de alguns professores em realizar uma mobilização estudantil, na tentativa de impedir o 

desligamento desses docentes. Foi um ordenamento que certamente causou bastante exaltação 

entre docentes e discentes participantes do Programa naquela época. Sobre este processo, a 

entrevistada E9 afirmou “[...] gosto nem de me lembrar muito desse período!”, confirmando 

nossa afirmação anterior sobre a exaltação (e furor!) por parte de alguns professores e alunos.  

Enquanto aluna do Programa, recebemos por email uma carta aberta redigida por um 

dos professores que foram descredenciados. A carta fazia uma comparação desta política de 

descredenciamento (denominada pelo autor de movimento de “degola”) com as práticas 

militares no Brasil e com o movimento nazista. A carta ainda afirmava que naquele momento, 

quem criticasse a Avaliação era percebido como “[...] ‘inimigo’, uma ameaça e um 

‘incompetente’ e ‘incapaz’”. Criticando as exigências de publicação, o professor afirma “se 

pensarmos direito, como estamos dominados pelo ‘fantasma’, nós não ‘publicamos’, somos 

‘publicados’” (MALAQUIAS, 2011, p. 1). Durante as entrevistas, percebemos que o tema do 

descredenciamento foi, de fato, controverso. Entretanto, nenhum dos entrevistados mostrou-se 

tão ferrenhamente contra a Avaliação quanto o professor que estava em processo de 
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descredenciamento, que chegou a comparar, como vimos anterirmente, esta política com as 

práticas militares brasileiras e o Nazismo.  

O entrevistado E7 afirmou que havia no Programa, interesse por parte de determinados 

professores em, de fato, descredenciar alguns dos colegas: 

[...] vou lhe dizer assim que houve, no Programa, uma ênfase maior. Não vou pôr a 

culpa na CAPES, não. Porque tem pessoas que se orgulham de ser mais soldados da 

CAPES do que a própria CAPES. E no Programa tem pessoas assim. Tem pessoas 

que exerceram grande poder e influência pra ir naquele sentido que o ditado popular 

diz “ser mais real do que o rei” e puseram um peso excessivo em determinados 

critérios [...] Além do que a própria CAPES punha [...] eu suponho que havia [...] 

interesses inconfessáveis de algumas dessas pessoas em realmente tirar 

determinadas pessoas do Programa. E aí se utilizou também o critério da CAPES 

para ser um legitimador disso.  

E7 afirmou que havia interesses por trás do descredenciamento, por isso, para o 

entrevistado o “peso excessivo em determinados critérios”. Para E7, inferimos, estes critérios 

atingiriam uma parcela de docentes que se desejava atingir. Vimos anteriormente, entretanto, 

que os critérios para entrada e permanência de docentes no Programa atendem às exigências 

da CAPES para um Programa nota cinco.  

A entrevistada E1 afirmou que o processo de descredenciamento foi sobremaneira 

penoso e criticou a forma como foi feito: 

Eu penso que às vezes você tem que realmente partir para um descredenciamento, 

mas que eu penso que a forma como isso é feito, tá entendendo? Porque nós estamos 

lidando com pessoas, não estamos lidando com máquina, não são robôs onde você 

diz “agora você pertence, agora você não pertence”. Há pessoas que têm história, 

pessoas que foram de construção não só do Programa como da própria instituição 

como um todo, né? Então teve coisas muito desastrosas aqui no Programa em 

relação a esse processo de descredenciamento, que levou o pessoal a uma 

insatisfação e gente que até adoeceu. 

A fala da entrevistada E1 nos fornece pistas sobre os efeitos do processo de 

descredenciamento no PPGE, especialmente para alguns docentes que, segundo E1, chegaram 

a adoecer por conta do descredenciamento. A entrevistada, entretanto, concorda que existem 

casos em que este processo é necessário, mas discorda da maneira como ele foi feito no 

PPGE, o que vai de encontro à fala da entrevistada E6, que afirma que: 

[...] não foi de repente, né? Então nós passamos alguns anos discutindo isso e 

discutindo esses critérios. Aí eram elaborados critérios e na hora que a gente ia 

olhar, boa parte dos docentes não atendia a esses critérios. Aí foi dado mais um ano, 

aí foi dado mais outro. No último ano foi colocado que até dezembro os professores 

teriam que ter pelo menos uma carta de aceite. Então não foi um descredenciamento 

que a pessoa possa dizer que foi repentino [...] e nem que foi decisão de nenhuma 

das gestões anteriores [...] Houve um tempo grande, tanto é que no final o 

descredenciamento ele foi muito pequeno mesmo, né? Então foi só de quem de fato 
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não conseguiu, com todas essas ampliações aí, ter em três anos pelo menos uma 

carta de aceite.  

Assim, enquanto para E1 o processo de descredenciamento foi “desastroso” e 

“desumano”, para E6 esta política foi fruto de intensa discussão ao longo de vários anos. 

Concorda com esta opinião a entrevistada E9, que afirmou, sobre o processo 

a gente fez um levantamento, a gente conversou com os professores foi dado um 

tempo [...] E a coordenação encaminhava né? Então foi dado um tempo. Esses 

professores que a gente via como não atendendo aos tais critérios da CAPES, a 

gente chamou pra conversar, mostrou qual era a deficiência, foi dado um tempo [...] 

E alguns conseguiram nesse processo atender [aos critérios]. Esses professores 

foram colocados como professores colaboradores. Alguns conseguiram atender e 

outros não e os que não conseguiram atender foram afastados. 

As falas das entrevistas E6 e E9 afinam-se, no sentido de afirmar que o descredenciamento foi 

resultado de um longo processo, no qual os professores que naquele momento não se 

enquadravam dentro dos critérios de publicação exigidos pela CAPES para um Programa 

nível cinco tiveram a oportunidade de tentar conseguir uma carta de aceite para publicação. 

Mota Júnior (2011, p. 154), analisando os impactos do sistema de Avaliação da 

CAPES sobre o trabalho docente, afirma que  

para capturar a subjetividade do professor a fim de que ele incorporasse e adotasse 

em sua prática universitária a ideologia do produtivismo acadêmico, foi 

imprescindível que a CAPES, junto ao CNPq e ao mercado, estruturasse um novo 

tipo de organização da gestão do trabalho, uma gestão por resultados 

O autor continua seu raciocínio afirmando que os trabalhadores precisaram organizar o 

seu trabalho com base na “lógica da produtividade”, o que implica “[...] em altas jornadas, em 

adoecimento, em competitividade, em uma produção apressada” (JÚNIOR, 2011, p. 154). São 

comuns os relatos de professores que adoeceram por causa dos efeitos da Avaliação CAPES, 

como exemplificou a entrevistada E1. 

Ainda sobre o processo de descredenciamento, a entrevistada E9 afirmou que “[...] 

muitos reagiram de forma muito negativa. Não só os mal avaliados [...] naquele momento 

existia muita resistência ao próprio processo avaliativo”. Mas explica que se o Programa não 

tomasse decisões no sentido de atender às exigências da CAPES “[...] isso ia trazer 

consequências pro próprio andamento do Programa a nível de financiamento, a nível de bolsa, 

a nível de um monte de coisa que a gente inclusive sofreu”. Afirma ainda que quando o 

PPGE-UFPE “[...] começou a sofrer as consequências de ter descido, eu acho que as pessoas 

começaram a perceber melhor que não dava pra ter essa postura de se contrapor e deixar pra 
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lá”. A partir da fala de E9 inferimos que num primeiro momento o processo de Avaliação 

CAPES passou por grande resistência por parte dos docentes porém, num segundo momento, 

quando o PPGE desceu de cinco para quatro e manteve esse quatro no triênio seguinte (2007-

2009), algumas políticas mais radicais, como o descredenciamento, passaram a ser percebidas 

como opção.  

Alguns entrevistados falaram sobre a opção de determinados professores em não 

seguir as exigências do Regimento no que diz respeito à produção. E2, por exemplo, afirmou 

que: 

[...] eu acho que a grande maioria faz uma certa opção. Eu acho que hoje não é só a 

dificuldade de publicar, que é verdadeira. Mas há professores que acham que [...] 

não tem que tá se preocupando em escrever quinze páginas pra submeter a uma 

revista, Acha que não, acha que pode simplesmente dar aula, entendeu? Fazer uma 

pesquisa e, por exemplo, acha que é mais importante estar fazendo um livro pela 

editora daqui ou pagando pra uma editora particular.  

E2 traz essa questão de que existem professores que por não concordarem com as exigências 

da CAPES, não produzem, mas terminam prejudicando o coletivo do Programa. Assim, 

critica a posição destes, afirmando que os professores precisam pensar no conjunto.  

E5, afirma que as decisões são todas em conjunto e que a situação do 

descredenciamento poderia ter sido amenizada, mas: 

[...] num determinado momento eu perguntei assim: “é o seguinte, a gente tem duas 

possibilidades. Eu acho que a gente tem aqui que fazer uma ou outra opção. A gente 

quer o cinco ou a gente quer o quatro? Então, assim, quem quer o quatro levanta a 

mão e quem quer o cinco levanta mão.” E todo mundo queria o cinco. Então, assim, 

a gente poderia, talvez, ter optado por um quatro e amenizado a pressão interna em 

cima das produções, desse acompanhamento e avaliação. A gente optou pelo cinco 

porque todo mundo queria o cinco, obviamente. Então, assim, agente tem que 

responder pelo prejuízo que isso também gera.  

Assim sendo, o processo de “degola”, como denominou um dos professores que 

passou pelo descredenciamento do PPGE, foi, para E5, um “mal necessário”, uma vez que os 

docentes, em sua maioria, optaram por fazer com que o Programa voltasse a ter condições de 

receber a nota cinco.  

A entrevistada E8, afirmou que o clima de tensão no PPGE-UFPE foi tão grande que 

“[...] instalou-se uma guerra civil no Programa”. Afirma também que as coordenadoras que 

estavam na gestão do Programa durante o período em que o descredenciamento foi colocado 

como opção “[...] foram execradas por um determinado grupo que não cumpria os critérios da 

CAPES”. A atual coordenação, que consolidou o descredenciamento, afirma E8, “[...] criou 

muitos inimigos”. 
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O entrevistado E4 afirma ainda que o descredenciamento de professores não é um caso 

específico da UFPE. Ele afirmou que “[...] a gente sempre vê os colegas de outros programas 

falando e relatando o doloroso processo que foi a saída de colegas de tantos anos, fundadores 

do Programa, etc.” e acrescenta ainda que o descredenciamento “[...] não significa uma 

exclusão ad eternum”. O Regimento prevê a volta dos docentes que passarem a atender as 

exigências.  

6.3.2.4 Ordenação dos procedimentos burocráticos 

O entrevistado E3 falou da dificuldade que havia para coletar os dados da avaliação 

durante o período de sua gestão. Ele afirma que “[...] ninguém fazia Lattes. A gente tinha que 

estar batendo de porta em porta pedindo as informações. Eram três meses de loucura”. E ainda 

complementa que “[...] alguns nunca preencheram o Lattes, então tinha que sentar com eles e 

fazer o que você está fazendo comigo, entendeu? Uma entrevistazinha ‘o que você publicou?’ 

Passei muito por isso”.  

Um dos efeitos da Avaliação CAPES, foi a organização da burocracia interna com 

vistas a facilitar a coleta de dados. A entrevistada E1 afirma que em sua gestão, um aspecto de 

grande ênfase foi a “[...] organização interna do Programa no campo administrativo, no campo 

gerencial”. E4, por sua vez afirma que durante os últimos onze anos, uma das características 

mais visíveis de ordenamento interno em resposta à Avaliação CAPES foi a “[...] progressiva 

ordenação desses mecanismos burocráticos de prazos, de prorrogações, de bons cuidados com 

o incentivo à produção dos alunos, dos professores”.  

A entrevistada E5 relatou que foi necessário ao Programa fechar as portas para a 

seleção de novos professores porque 

[...] o Programa inchou muito rapidamente porque tinha muitos doutores novos no 

Centro de Educação. Cresceu muito e não houve esse acompanhamento de início. 

Então, assim, nesse momento, foi como se o Programa tivesse fechado as portas, que 

foi o período de 2004 a 2006 mais ou menos, tá? Em função de uma arrumação na 

casa.   

Assim, uma das consequências deste ordenamento burocrático foi a necessidade de fechar o 

Programa para a entrada de novos docentes com vistas a organizá-lo administrativamente. 

Com base nas entrevistas, é possível afirmar que as exigências da CAPES apontaram 

para uma necessidade de organização interna dos procedimentos administrativos e 

burocráticos, do estabelecimento de critérios que cumprissem os requisitos da Coordenação 
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até mesmo em virtude dos dados necessários para o preenchimento do Coleta CAPES, que 

exige dados atualizados dos docentes e discentes em termos de publicação, participação em 

eventos, em bancas examinadoras, dentre outros itens que precisam estar disponíveis para a 

administração interna do Programa. Para finalizar este tópico, citamos a entrevistada E9, para 

a qual “esse processo [...] ajuda a organizar a Pós-Graduação”.  

6.3.2.5 Organização dos componentes curriculares 

Quando ingressamos no mestrado, uma das mudanças que os professores costumavam 

mencionar em sala de aula referia-se à criação das disciplinas de “Seminários de Pesquisa”. 

Cada linha teria uma disciplina de seminário de pesquisa específica.  

A ementa da disciplina explica que o objetivo dos “Seminários” é a “apresentação e 

discussão dos Projetos e das Pesquisas em andamento dos mestrandos do Programa de Pós-

Graduação em Educação. Esta disciplina focará os aspectos estruturantes dos projetos e das 

pesquisas como: tema, justificativa, problema, objetivos, marco teórico e metodológico, 

análise dos dados e resultados das Pesquisas realizadas”. 
33

 Assim sendo, durante a realização 

da disciplina nós, enquanto discentes, analisamos os projetos uns dos outros e recebemos 

orientação dos professores das disciplinas com vistas à melhoria dos nossos projetos. A 

entrevistada E6 afirma que uma das mudanças durante o seu período de gestão – e ela frisa 

que foi uma mudança advinda muito mais da autoavaliação do Programa do que consequência 

da política da CAPES – foi a “[...] organização curricular [...] inclusive incluindo 

componentes curriculares de aprofundamento nas diferentes linhas de pesquisa”.  

Kuenzer e Moraes (2009, p. 189) afirmam que a organização desses “Seminários” 

prejudica a formação global dos discentes: 

[...] a compreensão do tempo de conclusão, sobretudo no mestrado, comprometeu o 

trânsito dos alunos em um leque de disciplinas, geralmente oferecidas nos bons 

cursos de pós-graduação do país. Tais disciplinas, via de regram possibilitavam o 

contato dos alunos com temas diversos e literatura original, hoje praticamente 

impossível nos seminários de pesquisa formatadores de dissertações de curto prazo. 

Esse é, talvez, o impacto mais notável do processo que fragilizou a formação de 

pesquisadores nesse nível de ensino.  

Durante o curso, tivemos a sensação de que terminamos por escolher a maioria das 

disciplinas eletivas em função do que elas poderiam nos auxiliar na construção desta 
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 Conteúdo disponível em http://www.ufpe.br/ppgedunova/images/documentos/ementas.pdf  
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dissertação. E não visando o adensamento de conhecimento necessário à formação teórica. 

Entendemos, entretanto, que as exigências da CAPES no que diz respeito ao cumprimento de 

prazos tornou necessária a existência de tais disciplinas. As dissertações, por sua vez, podem 

ser defendidas no prazo, mas a qualidade do aprofundamento teórico fica, muitas vezes, 

comprometida.  

Estes foram, pois, os ordenamentos internos que, de acordo com as entrevistas 

realizadas, podem ser relacionados aos resultados da Avaliação CAPES. Como observado 

anteriormente nas próprias entrevistas, grande parte dos Programas de Pós-Graduação pelo 

Brasil passaram por processos semelhantes.  

O conteúdo das entrevistas, entretanto, trouxe-me algumas questões que precisam ser 

refletidas, como parte do que tem sido feito nos Programas em função do atendimento das 

exigências e o que temos perdido no que se refere à pesquisa e produção de conhecimento.  

6.3.3 Questões para reflexão 

As questões para reflexão apreendidas após a análise das entrevistas estão apresentadas 

no quadro a seguir: 

Quadro 6 - Questões para Reflexão 

Cientistas de outras épocas que hoje não se enquadrariam no Sistema CAPES 

Parcialidade das revistas científicas 

As pesquisas “requentadas” 

Os rankings 

Fonte: quadro gerado a partir da análise das entrevistas 

6.3.3.1 Cientistas de outras épocas que hoje não se enquadrariam no Sistema CAPES 

Certa vez tivemos a oportunidade de ler num site feito para pós-graduandos, um artigo 

que se intitulava “Porque Deus nunca chegaria a ser professor titular ou pesquisador da 

CAPES ou CNPQ”
34

. O artigo fazia uma comparação cômica da figura divina construída no 

inconsciente coletivo com as atribuições de um pesquisador CAPES/CNPQ. Dentre os 
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 Artigo disponível em: http://www.posgraduando.com/humor/porque-deus-nunca-chegaria-a-professor-titular-

ou-pesquisador-da-capes-ou-cnpq  
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motivos pelos quais “Deus” não se enquadraria no Sistema CAPES estão o fato de ter apenas 

uma publicação e a mesma não ser escrita em inglês, mas sim em hebraico. Além da falta de 

referências bibliográficas.  

Ironias à parte, o artigo afina-se com o que foi falado pelo entrevistado E7, ao lembrar 

a fala de Miguel Nicolelis
35

: “[...] ele tirou onda com esse sistema CAPES. Ele disse: ‘em 

qualquer sistema que não pusesse o Einstein no topo da carreira, o que tá errado é o sistema, 

não é o Einstein não”. Nicolelis fez tal afirmação em uma entrevista para o Estado de São 

Paulo. Suas exatas palavras foram: “com um físico da UFPE, cheguei à conclusão que Albert 

Einstein não seria pesquisador 1A do CNPq, porque ele não preenche todos os pré-requisitos 

[...] Se Einstein não poderia estar no topo, há algo errado”
36

. Embora Nicolelis tenha falado 

especificamente do caso do CNPq, o entrevistado E7 utilizou sua fala para referir-se também 

à CAPES.  

Podemos criticar esta afirmação se considerarmos que as estruturas sociais, culturais e 

as exigências da ciência no final do século XIX até meados do século XX, quando da morte 

de Einstein, eram sobremaneira diferentes das necessidades do presente. Assim, parece-nos, à 

primeira vista, impróprio fazer esta comparação, entretanto, por outro lado, ela levanta um 

questionamento: ao enquadrar-mo-nos dentro dos requisitos da CAPES não estamos 

contribuindo para a construção de conhecimento superficial na Grande Área das Ciências 

Humanas? Analisamos anteriormente que dentro desta área um conhecimento consistente leva 

algum tempo para ser construído.  

6.3.3.2 Parcialidade das revistas científicas 

Alguns entrevistados falaram do fato de não haver, muitas vezes, neutralidade por 

parte das Revistas Científicas na hora da escolha dos artigos que deverão ser publicados. A 

entrevistada E6 discutiu o favorecimento de algumas revistas a pesquisadores do Sul/Sudeste. 

Ela afirmou que: 

[...] pra eles, se tem um periódico até B2, significa que essa produção é de 

qualidade. Só que nós sabemos que, por exemplo, a gente submete artigos... Eu 

tenho recentemente um artigo que está aprovado... Que está há dois anos lá 

esperando ser publicado, aí tem um outro que está há seis meses. Outro professor 
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 Pesquisador brasileiro na Universidade de Duke, Estados Unidos.  
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 Entrevista realizada por Alexandre Gonçalves em 2011 e disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,integracao-entre-cerebro-e-maquinas-vai-influenciar-

evolucao,663839,0.htm>  

http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/nicolelis-diz-que-sofreu-sabotagem-nos-bastidores.html
http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/nicolelis-diz-que-sofreu-sabotagem-nos-bastidores.html
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tem um que está há oito meses, nem recebeu resultado de avaliação. Então essas 

revistas aí, o que é que a gente sabe? A gente sabe que tem uma periodicidade tal, 

mas que na hora das decisões de, por exemplo “tem tantos trabalhos aprovados, 

quais são os que entram no próximo número?”, aí eles têm as decisões internas deles 

e todas essas revistas são do Sul e do Sudeste, então a gente sabe que no final 

termina tendo alguma influência disso também sobre as escolhas.  

Assim, para a entrevistada E6, como boa parte dos periódicos qualificados (e uma 

consulta rápida no WebQualis poderá confirmar uma pequena quantidade de periódicos 

oriundos do Norte-Nordeste no estrato B2, por exemplo) é oriunda do Sul e Sudeste do país, 

os programas nas demais regiões são prejudicados na hora da escolha de quais autores 

publicarão nestes periódicos.  

O Entrevistado E7 questiona também a legitimidade da classificação dos estratos: “[...] 

Então, por exemplo, um grupinho se reúne e diz quais são os periódicos que são Qualis A1, B 

não sei o quê, não é? [...] é um grupo que tem poder de fazer o ridículo, uma coisa ridícula 

como essa ser aceita pela intelectualidade brasileira”. Ele continua, questionando o fato de 

que alguns periódicos clássicos como o Educational Theory e algumas outras publicações 

com mais de cem anos não fazer parte da classificação do Qualis. Ele afirma que  

[...] tem outros periódicos muito bons que não estão na listinha do que esse pequeno 

grupo de ‘iluminados’ diz que é bom. Aí, meu amigo, tenha santa paciência! Eu não 

vou aceitar isso, não. Esse pessoal conhece todo o campo científico mundial? Não 

conhece, não.  

O entrevistado E7 não considera legítima a qualificação dos periódicos feita por uma 

comissão, “grupo” de avaliação. Os critérios para análise e qualificação de periódicos, 

entretanto, são diferentes para cada área do conhecimento. Em cada estrato, existe uma 

quantidade de pré-requisitos que o periódico deve atender, caso deseje ser qualificado. Os 

critérios para qualificação dos periódicos estão disponíveis no Documento da Área de 

Educação (CAPES, 2010).  

E7 critica também a classificação dos livros. No relatório da área de Educação da 

Avaliação Trienal de 2010, a Comissão de Avaliação explica como foi feita a classificação 

dos livros após o cadastramento dos mesmos (etapa 1):  

Na segunda etapa, os consultores selecionados pela Coordenação de Área se 

reuniram, principalmente durante uma semana (em relação aos livros de 2007, por 

duas semanas, na medida em que era necessário aprimorar o uso dos instrumentos de 

avaliação) nas bibliotecas de referência para proceder à classificação. Cada livro foi 

examinado, separadamente, por dois consultores e, em caso de discordância, um 

terceiro consultor foi consultado. A cada ano, após a avaliação de todos os livros, o 

conjunto de livros classificados em cada estrato era comparado em discussão 

conjunta com a participação de todos os consultores. Nessa etapa, havendo 

discordância de algum consultor quanto à classificação, os avaliadores da obra 

expunham seus argumentos para subsidiar a classificação. (CAPES, 2010: 4) 
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Assim, percebemos que a qualificação dos livros é fruto de intensa discussão ao longo de uma 

semana anualmente. E7 questiona a legitimidade dos consultores, e o processo de 

classificação afirmando que: 

Isso pra mim é uma volta à Idade Média. Aquele Index Librorum Prohibitorum, que 

existia na Igreja da Idade Média. Então é isso que a CAPES está fazendo hoje. Então 

pega dez caras e ficam num hotel num final de semana. Num final de semana 

prolongado, cinco dias, digamos. Eles vão ler cem, duzentos livros da área? É 

mentira! Agora simplesmente porque eles têm o poder de dizer isso “oh, esse aqui 

serve, esse aqui não serve”. Quais são os critérios que servem? Então, quando você 

começa a ver isso, digamos assim, fica muito claro que tem o quê? São grupos 

consolidados, digamos, que já alcançaram um poder num determinado campo.  

Lembramos, entretanto, que a classificação dos livros não é feita por conteúdo, porque 

demandaria um prazo muito maior do que aquele em que acontece o processo de qualificação. 

Existe, tal qual na classificação dos periódicos, um conjunto de critérios previamente 

definidos para cada um dos estratos. Quanto mais alto o estrato, maior a exigência. Os livros 

do estrato L4, por exemplo, devem ser “necessariamente, produto de convênios, de redes 

nacionais ou internacionais ou de pesquisa financiada” (CAPES, 2010, p. 7 grifo nosso). Por 

ser “necessariamente” produto de convênios, a demanda de livros que se enquadram no 

estrato L4 já diminui, inferimos, consideravelmente. Para o estrato L3, ocorre outra restrição: 

os livros devem ser o resultado da “pesquisa institucional de grupos de pesquisa de um ou 

mais programas ou da consolidação de trajetórias de pesquisas dos autores”. 

A fala dos entrevistados E6 e E7, entretanto, aponta para a necessidade de observar se 

existem estruturas de poder dentro das Revistas Acadêmicas sejam elas pautadas pelos 

regionalismos ou pela legitimidade do (questionável?) processo para classificação dos 

periódicos e livros. Este seria, porém, tema para outra pesquisa.  

6.3.3.3 Pesquisas “requentadas” 

Neste tópico, fizemos uma apropriação da expressão utilizada por Kuenzer e Moraes 

(2009, p. 187, grifo nosso) ao afirmarem que com o paradigma centrado na produtividade 

“[...] o que conta é publicar, não importa qual versão requentada de um produto”. A 

entrevistada E5 afirmou ser essa uma prática real:  

eu já vi gente escrever dez livros num ano e eu não acho que isso seja produtivo 

porque ele escreve dez vezes de forma diferente a mesma coisa. Porque ninguém faz 

tanta pesquisa em tão pouco tempo pra produzir dez livros num ano, né? Não me 

diga que tem consistência nisso! 
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Escrever “dez vezes de forma diferente a mesma coisa” é, precisamente, o que 

estamos aqui denominando de “pesquisa requentada”.  

O entrevistado E4 afirma que o sistema de Avaliação CAPES prejudica a formação de 

pesquisadores, pois: 

[...] a gente tá colocando à disposição do mercado das universidades públicas, que é 

pra onde a gente mais forma esses novos doutores, eu diria que, infelizmente, 

pessoas que não têm autonomia de investigação. Continuam pesquisando o seu 

mesmíssimo tema porque não ampliaram a revisão de literatura da área de outra 

perspectiva. Só sabem aquilo. Usam a mesma metodologia que usaram no mestrado, 

doutorado, às vezes desde a Iniciação Científica porque não sabem usar outra e 

alimentam preconceitos injustificados com quem trabalha de maneira diferente. 

Então acho que é preciso garantir a formação de pesquisadores de qualidade. 

A afirmação de E4 repassa a questão da “pesquisa requentada” também para os 

discentes, que. Segundo o entrevistado, a ênfase no produtivismo tem dado origem a 

“pesquisadores viciados”, no sentido de que as pesquisas de mestrado são muitas vezes uma 

ampliação do que foi pesquisado durante a graduação. As de doutorado, um recorte mais 

aprofundado daquilo que já foi pesquisado no mestrado.  

Biachetti (2006, p. 10) analisa que esse modelo de Avaliação aplicado pela CAPES 

“[...] vem comprometendo a qualidade da escrita e da autoria dos pesquisadores, 

especialmente dos pesquisadores em formação”. Kuenzer e Moraes, como vimos no item 

referente ao estimulo ao produtivismo, atentam também para o fato de que algumas formas 

legítimas de produção científica, tais quais as coautorias e organizações de coletânea 

terminam sendo banalizadas em algumas áreas do conhecimento, como a Educação, por 

exemplo.  

6.3.3.4 Os rankings 

O último ponto de reflexão que abordaremos nesta dissertação refere-se ao 

rankeamento, à classificação, resultado próprio da Avaliação CAPES.  

Em primeiro lugar, gostaria apenas de trazer um exemplo pessoal. Este ano tivemos a 

oportunidade de participar da XXV Reunião Anual da Associação de Assessorias de 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais e durante o encontro 

– que contou com a presença não apenas de assessores brasileiros, mas também de membros 

de organizações educacionais estrangeiras – observamos que os palestrantes brasileiros 

preocupavam-se demasiadamente com a questão dos rankings. Era preciso provar, de alguma 

forma, que nossas instituições são de excelência. Os rankings eram a maneira mais visível. 
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Em determinado momento da Reunião, entretanto, Hans-Georg van Liempd, presidente da 

Associação Europeia para Educação Internacional, criticou essa ênfase demasiada nos 

rankings por parte dos brasileiros deixando margem à interpretação de que na Europa, embora 

importantes, os rankings não são critério único para o julgamento de uma boa instituição 

educacional. 

Durante a entrevista, E6 afirmou que um dos elementos que precisa ser revisto na 

Avaliação da CAPES é “[...] eliminar a questão dos rankeamentos. Acho que a avaliação 

deveria ser uma avaliação em que fossem discutidos os critérios para que a gente considerasse 

o que é ser uma boa pós-graduação”. A Avaliação, da forma como está sendo feita, não 

avalia, para E6, o processo de melhoria dos Programas em relação a eles mesmos. Os 

rankings, neste sentido favorecem à competição e à camuflagem de deficiências que passam a 

ser maquiadas em função de uma classificação. Com os rankings o objetivo termina sendo 

alcançar, não importa como, o topo da classificação. Quando, acreditamos, o entendimento 

deveria ser o de que se o Programa é realmente qualificado e de excelência, o topo da 

classificação nos rankings vem naturalmente. Essa lógica seria, portanto, inversa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste momento, considero de fundamental importância voltarmos à nossa hipótese 

inicial para que possamos observar se esta pesquisa conseguiu responder aos questionamentos 

que serviram como ponto de partida para realizarmos este trabalho. A hipótese inicial, 

lembramos, era a de que o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE possivelmente 

havia passado por diversos processos de mudança que poderiam estar relacionados ao sistema 

de Avaliação CAPES. Após a análise dos dados obtidos, posso afirmar que a hipótese inicial 

foi confirmada, uma vez que ordenamentos tais quais o descredenciamento ou os critérios de 

entrada e permanência no Programa configuram-se como uma política que visa a qualificação 

do Programa dentro dos critérios que são estabelecidos pela CAPES como necessários a um 

programa de qualidade.  

Neste sentido, acredito que posso, com base nos dados obtidos durante a realização 

deste trabalho, responder às três perguntas iniciais: 

1) A Avaliação da CAPES tornou-se um estruturante da realidade institucional do 

Programa? 

Acredito que se um Sistema de Avaliação tem o Poder de fazer com que um Programa crie 

mecanismos que buscam a qualificação do mesmo dentro deste sistema, então ele é sim um 

estruturante do Programa. 

2) Quais elementos são priorizados no processo de Avaliação? 

No processo de Avaliação CAPES, o elemento mais priorizado é a publicação em periódicos 

bem classificados no Qualis. Como vimos no decorrer deste trabalho, para a área de 

Educação, os quesitos da Ficha de Avaliação que analisam tanto a produção quanto a 

qualidade da mesma representam 70% da classificação dos Programas. 

3) Qual a importância da Avaliação para os Programas de Pós-Graduação? 

Através das entrevistas percebemos também que a Avaliação CAPES oferece um panorama 

da Pós-Graduação no país, mantendo-nos informados sobre quais são os Programas de Pós-

Graduação existentes no Brasil e a qualidade dos mesmos. Qualidade dentro dos critérios de 

qualificação e classificação da CAPES, é preciso salientar.  

 Acredito que através desta pesquisa consegui atingir o objetivo geral deste trabalho 

que, lembramos neste momento, era o de “compreender, através da percepção dos ex-

coordenadores do Programa, os efeitos da sistemática da Avaliação CAPES no PPGE-UFPE 

entre 2001e 2010, no que diz respeito aos ordenamentos do Programa em resposta às 

exigências da CAPES”. No decorrer das análises encontramos cinco efeitos da sistemática de 
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Avaliação CAPES materializados através dos ordenamentos internos do PPGE. Estes 

elementos foram analisados no último capítulo.  

Na introdução deste trabalho falei sobre o meu profundo interesse pelo tema da 

Avaliação. No decorrer das pesquisas, entretanto, passei por um processo de desencantamento 

com o tema, uma vez que tive dificuldades para reunir algumas informações que considerava 

fundamentais para o andamento das pesquisas, por ser este um tema controverso e reunir um 

pluralismo de informações que às vezes se opunham. Ao final da escrita, entretanto, voltei a 

me encantar, pois percebi que este trabalho me permitiu a compreensão do que vem a ser o 

papel, as dificuldades e as recompensas da pesquisa. Por mais que eu já tivesse desenvolvido 

pesquisas na Graduação e na Especialização, foi verdadeiramente a pesquisa do Mestrado que 

me deu pistas sobre como e o quão penoso é pesquisar: “[...] é uma atitude e uma prática 

teórica de constante busca, que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente” 

(MINAYO, 1993, p. 23).  

Como mencionei anteriormente, comecei a pesquisa com a certeza de que reuniria um 

arsenal de argumentos que me dariam respaldo para afirmar que a Avaliação CAPES é 

injusta, tecnicista e desnecessária. Encaminho-me às conclusões finais, entretanto, com menos 

certezas do que tinha no início, o que considero como um dos maiores legados deixados por 

este processo, afinal, “onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 1996, p. 55). E é este 

inacabamento que nos instiga a buscar, criar, pensar, escrever, pesquisar.  

Durante este trabalho, porém, cheguei a algumas conclusões, que estão longe de serem 

herméticas: 

 

 Em primeiro lugar, percebi que o processo de Avaliação da CAPES é, embora 

controverso, bastante importante, especialmente no âmbito das universidades 

públicas. Percebi que as cobranças da CAPES “obrigam”, de certa maneira, os 

Programas a darem retorno continuamente do conhecimento que está sendo 

produzido. Assim, concordo que a Avaliação CAPES induz a Universidade a 

cumprir uma de suas funções, que é não apenas a produção, mas a socialização do 

conhecimento produzido. Não saberia afirmar se a inexistência das regras da 

CAPES (e a não existência de nenhum outro tipo de Avaliação), não daria lugar a 

certo “comodismo” por parte dos Programas, mas é uma hipótese que me parece 

factível. Assim sendo, para mim, tornar a produção e divulgação do conhecimento 

pública, necessária e obrigatória é, para mim, um dos maiores feitos da Avaliação 

CAPES. 
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 Não posso, entretanto, concordar com a maneira como o processo vem se 

desenvolvendo. Relembro o entrevistado E7, quando afirmou que uma 

Universidade tem de ter autonomia. E considero sobremaneira danoso o fato de 

que muitos Programas direcionam suas ações para o atendimento das regras da 

CAPES. Temo que isso termine por homogeneizar nosso Sistema de Pós-

Graduação. É preciso, muito urgentemente, encontrar soluções para que a 

Avaliação da Pós-Graduação respeite a autonomia e a pluralidade dos Programas. 

Uma alternativa poderia ser aquela que foi colocada pelo mesmo entrevistado E7: 

a de que exista mais de um organismo, na verdade vários organismos, realizando 

uma Avaliação. 

 Participei de um treinamento, oferecido pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação da UFPE (PROPESQ), para preenchimento do Coleta CAPES e 

particularmente considero o sistema do “Coleta” – como é comumente chamado – 

bastante quantitativo e complexo, além de acreditar que os dados requeridos não 

são suficientes para avaliar a qualidade, propriamente dita, dos Programas. Assim 

sendo, acredito que o Coleta CAPES deveria ser revisto, especialmente para a 

Grande Área das Ciências Humanas, na qual está a Educação a fim de torná-lo 

menos complexo e quantitativo.  

 Para adequar-se às exigências da CAPES, o PPGE-UFPE vem tomando algumas 

decisões e realizando movimentos que têm deixado marcas no Programa. Neste 

trabalho falamos de cinco decisões específicas: a fixação dos critérios de entrada e 

permanência para docentes, a criação da Comissão de Avaliação e 

Acompanhamento Docente e do Seminário Anual de Planejamento e Avaliação, a 

ordenação dos procedimentos burocráticos, a organização dos componentes 

curriculares e o descredenciamento de professores. Através das entrevistas 

realizadas, percebemos que os resultados da Avaliação CAPES foram de grande 

impacto para o Programa e trouxeram mudanças significativas. 

Avaliar, não deve ser sinônimo de quantificação, mensuração, vai além dessa ideia, 

deve “[...] suscitar questões e reflexões filosóficas, éticas e políticas” (SOBRINHO, 2003: 

188). Nosso desejo é que este trabalho possa contribuir para a reflexão sobre o tema da 

Avaliação CAPES, no sentido de reconhecer a importância deste processo, mas também 

apontar para a necessidade de mudanças.  
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APÊNDICE A- ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

1) Qual o foi o período da sua gestão na Coordenação do PPGE? 

2) Durante este período, quais eram as questões centrais da política/processo de avaliação da 

pós-graduação? 

3)      Em sua opinião, qual a importância da avaliação da CAPES para os Programas de Pós-

Graduação brasileiros (especialmente os de Educação)? 

4)      Você pode descrever as etapas e os processos desta avaliação? 

5)      Enquanto coordenador, que decisões foram tomadas com base nos resultados da avaliação 

do PPGE pela CAPES? 

6)      Como os professores reagiram aos resultados da avaliação da CAPES no período de sua 

gestão? 

7)      Considerando a avaliação do PPGE nos últimos 11 anos (quando a Avaliação Trienal teve 

início), que ordenamentos internos foram definidos em resposta à política de avaliação da 

CAPES? 

8)      Os alunos participam do debate interno sobre a Política de Avaliação da CAPES no 

Programa? 

9)   Qual a sua opinião sobre os critérios de ingresso e permanência dos professores no PPGE? 

E sobre o recente descredenciamento de professores? 

10)  Você acredita que os critérios de Avaliação da CAPES privilegiam o produtivismo? Por 

quê? 

11)  O que você entende por professor produtivo?  

12)  Você acredita que existam elementos dentro da avaliação que precisam ser 

revistos/melhorados? Se sim, quais? 

13)  Você gostaria de propor algum outro indicador na atual avaliação da CAPES? Se sim, 

qual? 

14) Como ocorre a Avaliação dos Professores pelo Programa? 

15) Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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ANEXO A - REGIMENTO PPGE- UFPE 
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ANEXO B - RESOLUÇÃO N. 2 DE 17 DE MAIO DE 2010 
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ANEXO C - RESOLUÇÃO N. 1, DE 15 DE AGOSTO DE 2011 
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ANEXO D - FICHA DE AVALIAÇÃO PPGE-UFPE (1998-2000) 
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ANEXO D - Ficha de Avaliação PPGE-UFPE (2001-2003) 
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ANEXO E - FICHA DE AVALIAÇÃO PPGE-UFPE (2001-2003) 
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ANEXO F - FICHA DE AVALIAÇÃO PPGE-UFPE (2004-2006) 
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ANEXO G - FICHA DE AVALIAÇÃO PPGE-UFPE (2007-2009) 
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