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RESUMO 

 
Inserindo-se entre os estudos sobre a produção do conhecimento na pós-graduação 
em educação, especialmente no tema política educacional, a Tese apresenta-se 
como processo e produto de uma investigação que buscou compreender como a 
pesquisa e, por conseguinte, o discurso produzido sobre política educacional, 
desenvolvidos nos programas de pós-graduação em educação (PPGEs), são 
ressignificados. O objetivo geral buscou compreender como a pesquisa sobre 
política educacional, como componente de um campo acadêmico, representado por 
atores e práticas, que engendram a produção do conhecimento no âmbito da 
educação, é ressignificada dentro dos PPGEs e a relação entre esse conhecimento 
produzido e as proposições lançadas pela política educacional em ação. A 
abordagem sociológica de Pierre Bourdieu constituiu a referência teórico-
metodológica principal, de forma que a noção e o conceito de campo, 
especificamente o de campo científico, são utilizados nesse trabalho. A análise é 
complementada pela proposta de Norman Fairclough, o qual propõe a 
tridimensionalidade do discurso: como texto, como prática discursiva e como prática 
social. Essa articulação possibilitou a exploração da interdiscursividade, da 
intertextualidade e do discurso como prática social em documentos e entrevistas. O 
espaço de investigação consistiu das linhas de pesquisa que estudam o tema 
política educacional, presentes nos PPGEs do Nordeste brasileiro, especificamente 
os da Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Pernambuco, 
Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e 
Universidade Federal do Ceará, selecionados por se constituírem, no momento da 
pesquisa, por cursos de mestrado e de doutorado. A análise se centra nos 
processos de produção, distribuição e consumo do discurso sobre o tema em foco, 
dando ênfase à relação entre conhecimento e interesse e às estratégias de 
consolidação/manutenção e subversão do campo acadêmico sobre política 
educacional, tomado como subcampo da educação. Os resultados mostraram que 
programas e projetos educacionais são focos de estudos privilegiados, o que pode 
ser tomado como algo relevante já que há uma necessidade de entender esses 
programas e projetos em sua relevância social. Identificou-se, também, que a 
escolha pelos temas de pesquisa é algo contingencial, movida por interesses que 
são ao mesmo tempo científicos e políticos. Esse campo é marcado por estratégias 
individuais e coletivas de consolidação/manutenção, pautadas por lutas pela 
aquisição de autoridade científica, mas também por ações de cooperação entre os 
pesquisadores que buscam fazer esse campo aparecer. Pode-se concluir que, 
mesmo esse campo tendo surgido no bojo do modismo da análise das políticas 
públicas, e apesar das dificuldades e fragilidades encontradas nas PPGEs da região 
Nordeste, há uma tendência a um enraizamento do processo de produção 
concernente, o que parece apontar para o fortalecimento do subcampo analisado.  
 

Palavras-Chave: Produção do conhecimento. Campo científico e acadêmico. 
Política educacional. Pós-graduação em educação no Nordeste brasileiro. Discurso.  
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 

Inserted into studies regarding the knowledge production in the post graduation in 
education, especially concerning the educational policy theme, this Thesis presents 
as the process and product of an investigation that sought to understand how the 
research and, therefore, the speech generated on educational policy developed in 
the post graduation programs in education (PPGEs) have another significance. In 
other words, the general objective aims to understand how the research about 
educational policy, as a component of an academic field, represented by the actors 
and practices that engender the knowledge production under education scope, has 
another significance inside the PPGEs and the relation between this yielded 
knowledge and the propositions entered by the educational policy in action. Pierre 
Bourdieu's sociological approach constituted the main theoretical-methodological 
reference, so that the field notion and concept, specifically the one of scientific field, 
are used in this work. The analysis is supplemented by the proposal of Norman 
Fairclough, who proposes the tridimensionality of the speech: as text, discursive and 
social practices. This articulation enabled the exploration of the interdiscursive and 
intertextual activities, as well as the speech like social practice in documents and 
interviews. The research lines, which study the educational policy theme as an 
investigation space are present in the Brazilian northeast PPGEs, specifically in the 
UFBA (Universidade Federal da Bahia), UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco), UFPB (Universidade Federal da Paraíba), UFRN (Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte) and UFC (Universidade Federal do Ceará). They 
were selected because, in the research period, they were constituted by Master and 
Doctorate courses. The analysis is centered in the speech production, distribution 
and consumption processes about the focused theme, giving emphasis to the 
relation between knowledge and interest, and to the academic field subversion 
consolidation/maintenance strategies related to educational policy (taken as an under 
field of the educational scientific field). The results indicated that programs and 
educational projects are privileged studies under focus, what it can be taken as 
something important since there is a need to understand these programs and 
projects in its social relevance. It identified, also, that the choice for research themes 
is something contingencial, moved by interests that are simultaneously scientific and 
political. This field is marked by consolidation/maintenance individual and collective 
strategies, which are ruled by conflicts to acquire the scientific authority, but it is also 
marked by cooperation actions among researchers who seek, all together, make this 
field appear. It can conclude that, even this field having arisen in the public policy 
analysis phrase bulge, and despite difficulties and fragilities found in the Northeast 
region PPGEs research lines, there is a tendency to establish the production process 
concerning to what seems pointing towards the analyzed academic field invigoration. 
 

Key Words: Knowledge production. Scientific and academic field. Educational policy. 
Post Graduation in education in the Brazilian Northeast. Speech 
 

 
 
 



 

RESUME 
 

Cette recherche s’inscrit dans la problématique de la production de la connaissance 
dans la post-graduation en éducation, plus particulièrement dans celle de la politique 
éducative. Cette thèse peut être considérée à la fois comme processus et produit 
d'une recherche dont le but a été de chercher à comprendre l’importance de la 
recherche et, par conséquent, du discours produit sur la politique éducative, dans les 
Programmes de Post-graduation en Éducation (PPGEs). Autrement dit, ce travail a 
eu comme objectif général de comprendre la place que la recherche sur la politique 
éducative, comme composante d'un champ académique, représentée par les acteurs 
et les pratiques qui engendrent la production de la connaissance dans le contexte de 
l'éducation, occupe à l'intérieur du PPGEs et la relation entre cette connaissance 
produite et les propositions de la politique éducative en action. L'approche 
sociologique de Pierre Bourdieu a constitué la référence théorique-méthodologique 
principale, de manière que la notion et le concept de champ, plus particulièrement de 
champ scientifique, sont utilisés dans ce travail. L'analyse est complétée par la 
proposition de Norman Fairclough, qui propose la tridimensionnalité du discours : 
comme texte, comme pratique discursive et comme pratique sociale. Cette 
articulation a rendu possible l'exploitation de l’interdiscursivité, de l’intertextualité et 
du discours comme pratique sociale dans des documents et des entretiens. Ce 
travail a pour espace d’investigation les axes de recherche qui étudient la 
problématique de la politique éducative présentes dans le PPGEs du nord-est 
brésilien, plus particulièrement de l’Universidade Federal da Bahia, l’Universidade 
Federal de Pernambuco, l’Universidade Federal da Paraíba, l’Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte et l’Universidade Federal do Ceará, qui ont été sélectionnés 
car, au moment de la recherche, des formations de master et de doctorat s’y 
constituent. L'analyse porte sur les processus de production, de distribution et de 
consommation du discours sur la thématique, en mettant l’accent sur la relation entre 
la connaissance, l’intérêt et les stratégies de consolidation/conservation et 
subversion du champ académique sur la politique éducative (pris comme un sous-
champ du champ scientifique de l'éducation). Les résultats ont montré que les 
programmes et les projets scolaires sont des sujets d'études privilégiés, ce qui peut 
être considéré comme pertinent dès qu’il y a une nécessité de comprendre ces 
programmes et projets pour leur importance sociale. Il s’est avéré également que le 
choix des thématiques relève de la contingence et est motivé par des intérêts 
scientifiques et politiques à la fois. Ce champ est caractérisé par des stratégies 
individuelles et collectives de consolidation/conservation qui sont marquées par des 
enjeux pour l'acquisition de l'autorité scientifique, mais aussi par des actions de 
coopération entre les chercheurs qui veulent, ensemble, faire ce champ évoluer. On 
peut conclure que, même ce champ est apparu dans le langage de l'analyse des 
politiques publiques, et malgré les difficultés et les fragilités identifiées dans les 
lignes de recherche des PPGEs de la région du nord-est, il y a une tendance à un 
enracinement du processus de production concerné ce qui semble indiquer un 
renforcement du champ académique analysé.  
 

Mots-clés : Production de la connaissance. Champ scientifique et académique. 
Politique éducative. Post-graduation dans l’éducation au nord-est brésilien. Discours. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na pretensão de inserir-se entre os que investigam a produção do 

conhecimento na pós-graduação em educação, especificamente sobre o tema da 

política educacional, tendo como ponto de vista a teoria dos campos de Bourdieu, 

esse estudo apresenta-se como produto e processo da investigação que busca 

compreender como a pesquisa sobre política educacional desenvolvida nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEs), se insere no campo científico 

concernente. Além disso, também busca compreender como a produção do 

conhecimento desenvolvida nos PPGEs se articula com as proposições da política 

educacional brasileira. 

É um estudo que se situa dentro de uma pesquisa matricial do Núcleo de 

Pesquisa sobre Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação do PPGE 

da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, que integra estudos sobre as 

problemáticas que envolvem a produção do conhecimento sobre Política 

Educacional no Brasil, objeto principal dessa pesquisa.  

O tema política educacional e gestão da educação tem sido amplamente 

abordado nos PPGEs das universidades públicas em geral. Muitos estudos são 

elaborados no sentido de analisar/criticar/propor novos caminhos para programas e 

projetos educacionais implementados por gestões municipais e estaduais, além 

daqueles que se preocupam com análises das políticas de cunho federal que 

atingem a todos os entes federados. No PPGE da UFPE, por exemplo, os estudos 

desenvolvidos têm como uma de suas preocupações a compreensão da relação 

entre os processos de descentralização da educação pública no Brasil e sua 

articulação com as decisões do poder local. 

Como sabemos, a política educacional brasileira recebeu grande impacto no 

processo de reforma administrativa que marcou e ainda marca o Estado brasileiro 

desde o final da década de 1980. As modificações políticas implementadas pela 

agenda de reformas desse período e também da década seguinte alteraram 

grandemente a distribuição de competências entre municípios, estados e governo 

federal1. Nesse bojo, o princípio da descentralização foi introduzido no cenário das 

                                                 
1 Isso porque as deliberações da Constituição Federal (CF) de 1988 recuperaram as bases 

federativas do Estado brasileiro, que estavam suprimidas durante o período da ditadura 
(ARRETCHE, 2002). 
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políticas sociais, inclusive das políticas para educação, que transferiram para os 

estados e municípios grande parte das funções da gestão dessa política, o que 

desencadeou o processo de municipalização do ensino fundamental.  

O número de pesquisadores que vem se empenhando em desenvolver 

estudos que visam analisar, avaliar, criticar e suscitar novos caminhos para a 

formulação e implementação de tais políticas tem crescido ano a ano. Prova disso é 

o aumento do quantitativo de estudos do tipo ‘estado da arte’, no Brasil, como por 

exemplo, os de Azevedo e Aguiar (2001a e 2001b), Wittmann (2001), Gatti (2004), 

Melo Neto (1997), Brzenziski e Garrido (1999), Gonçalves (2003), Sander (2005), 

Ferreira (2002) entre outros. Tais estudos nos trazem dados e referências que 

instigam a buscar compreender um pouco mais esse campo de debate, o que 

fizemos ao desenvolver um estudo sobre a produção do conhecimento nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEs) e sua articulação com as 

proposições lançadas no campo da política educacional. 

A consolidação dos cursos de Pós-Graduação stricto sensu no Nordeste do 

Brasil faz crescer quantitativamente a produção do conhecimento nas universidades, 

dada a exigência de dissertações e teses para a obtenção dos títulos de mestre e de 

doutor. A abertura política no país, ocorrida nas três últimas décadas do século 

passado, possibilitou uma ampla análise das políticas públicas, contexto em que se 

inseriram as pesquisas sobre política educacional. Nessa articulação, se destaca o 

surgimento de Núcleos, Grupos e Linhas de Pesquisas nos Programas de Pós-

Graduação em Educação que têm como tema de estudo a política, a gestão e o 

planejamento da educação.  

A experiência de pertencer a um núcleo de estudos sobre a temática em foco 

nos levou ao desafio de pesquisar sobre a produção do conhecimento nessa área. A 

oportunidade de estudos que tivemos na rede municipal de ensino em que 

trabalhamos, quando, na ocasião, participamos da elaboração de uma proposta 

curricular para a disciplina Educação Física, foi o passo e a motivação inicial para a 

formulação de uma pesquisa no âmbito da política educacional que desenvolvemos 

como dissertação para a obtenção do título de Mestre em Educação (SANTOS, 

2002).  

Naquele momento específico, nossas preocupações se voltaram para a 

compreensão de entraves que obstaculizavam a implementação de programas e 

projetos inovadores de uma gestão da educação municipal que visavam à melhoria 
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da qualidade de ensino, o que nos levou a discutir o processo de descentralização 

da educação pública no Brasil e sua articulação com as decisões do poder local. 

Nesse sentido, nos vinculamos ao Núcleo de pesquisa Política Educacional, 

Planejamento e Gestão da Educação, do curso de Mestrado em Educação da 

UFPE.  

Nesse Núcleo, participamos de uma pesquisa intitulada Política Educacional e 

Poder Local: impactos da reforma do Estado na Educação Municipal, que teve como 

foco principal as repercussões da reforma administrativa do Estado brasileiro na 

gestão da educação nas municipalidades e, portanto, nas formas de atuação do 

poder local (AZEVEDO et al., 2000). Buscamos, no âmbito do mestrado, discutir o 

conhecimento acerca das repercussões da reforma do Estado na gestão da 

educação nos espaços locais, com recorte específico na descentralização e na 

implementação de uma proposta curricular para a disciplina Educação Física.  

O processo de realização da dissertação de Mestrado, a inserção no núcleo 

de estudos, o conhecimento de pesquisas recentes, preocupadas em mapear o 

estado do conhecimento no campo da pesquisa educacional, especificamente o da 

política e gestão da educação, e a realidade atual da pesquisa sobre política 

educacional e gestão da educação que têm, nos PPGEs das universidades públicas 

em geral, uma gama de pesquisadores que vem se empenhando em desenvolver 

estudos, de forma a analisar, avaliar, criticar e suscitar novos caminhos para a 

formulação e implementação de tais políticas, foram fatores que contribuíram para 

enfrentarmos um desafio posto a cientistas e educadores: como pesquisar a produção 

do conhecimento? Como abordar esse objeto de investigação?  

Esse desafio tem sido enfrentado de distintas maneiras, de modo que 

identificamos diversos estudos que têm como foco a produção do conhecimento. 

Dentre eles, estudos do tipo ‘estado da arte’ e/ou estudos que realizaram uma análise 

epistemológica da produção do conhecimento, como os de Sanchez Gamboa (1998), 

Souza e Silva (1990,1997), Paiva (2002) e Chaves (2005). Neste estudo, 

considerando a relevância das pesquisas citadas, não pretendemos realizar nem um 

estudo do tipo ‘estado da arte’ nem uma pesquisa sobre as bases epistemológicas das 

pesquisas acerca da política educacional.  

Uma pesquisa do tipo ‘estado da arte’ consiste na realização do mapeamento, 

caracterização e análise da produção acadêmica em determinado campo científico ou 

área do conhecimento. Geralmente, esse tipo de pesquisa possui como objetivo 
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identificar tendências, divergências e desafios na e para a produção do conhecimento 

na área investigada, além também de se constituir em subsídios para fomento e 

análise sobre os rumos da produção do conhecimento em foco. Ferreira (2002, p. 258) 

diz que essas pesquisas ainda se caracterizam por realizarem uma metodologia 

 
de caráter invariante e descritivo da produção acadêmica e científica 
sobre o tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que 
se caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, 
sob os quais o fenômeno passa a ser analisado.  

 

Já as que investigam as bases epistemológicas da produção do 

conhecimento têm por objetivo analisar o referencial teórico-metodológico que 

embasam as pesquisas, estabelecendo relações entre o aparato epistemológico 

utilizado e as tendências epistemológicas que as investigações usaram ou estão 

utilizando no momento.  

Sanchez Gamboa (1998) diz que o estudo epistemológico da pesquisa 

educacional preocupa-se com as principais abordagens metodológicas, opções 

paradigmáticas ou modos diversos de interpretar a realidade; interessa-se pelas 

diferentes formas ou maneiras de construção do objeto científico, formas de 

relacionar o sujeito e o objeto, ou de tratar o real, o abstrato e o concreto no 

processo do conhecimento; está também interessado nos critérios de cientificidade 

nos quais se fundamentam as pesquisas, etc. Apesar das contribuições do estudo 

de Sanchez Gamboa (1996), a predominância de quantificar as abordagens teórico-

metodológicas acaba por reduzir às discussões propriamente epistemológicas, 

situação também encontrada nos estudos desenvolvidos por Paiva (2002). 

O desafio do nosso estudo é diferente dos anteriormente comentados, mesmo 

que de alguma forma haja um entrelaçamento nos caminhos e objetivos, já que nosso 

intento também consistia numa pesquisa sobre a produção do conhecimento. Além 

disso, estudos, como os citados, se constituem em fonte de dados que subsidiaram o 

trabalho. A diferença é que em nosso caso o interesse de investigação surgiu de 

indagações e inquietações a respeito da legitimação e consolidação de uma das 

instâncias de um campo científico e sobre as relações de poder que contribuíram 

para essa consolidação e para a ressignificação desse campo de produção do 

conhecimento, tendo como espaço empírico específico as linhas de pesquisa que se 

ocupam dos estudos sobre política educacional dos PPGEs do Nordeste brasileiro.  
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Articulado a esse objetivo, almejamos também compreender as relações que 

se estabelecem entre as propostas de política em ação lançadas pelo poder público 

e a transformação das mesmas em objeto de investigação. Nesse sentido, 

buscamos elaborar uma abordagem que toma como foco uma análise sociológica do 

fenômeno, a partir da teoria dos campos de Pierre Bourdieu, de forma que 

elaboramos as seguintes questões, que se constituíram na problemática do nosso 

estudo:  

 

Que fatores vão influenciar os pesquisadores na escolha do seu objeto de pesquisa? 

Quais as estratégias utilizadas pelos pesquisadores para delimitar seu âmbito de 

interesse? Como se caracterizam as relações entre os pesquisadores que compõem 

o campo de estudo sobre a política educacional nos PPGEs? Que relação existe 

entre o conhecimento produzido sobre políticas de educação e as propostas de 

políticas públicas educacionais lançadas pelo poder público?  

 

Nosso estudo se propôs a analisar tal problemática a partir de uma 

perspectiva dialética de pesquisa, com base no referencial teórico-metodológico 

proposto por Pierre Bourdieu nos seus estudos sobre o campo científico. Assim, 

tomamos como procedimento investigativo a análise do discurso, especificamente o 

tipo de análise defendida por Norman Fairclough em sua Teoria Social do Discurso: 

a Análise do Discurso Textualmente Orientada (ADTO). A escolha por esse 

procedimento se deu porque a mesma se propõe a reunir a análise de discurso 

orientada textualmente e o pensamento social e político relevante para o discurso e 

a linguagem, de modo a desenvolver um método para investigar mudanças sociais, 

procedimento que guarda coerência com a abordagem sociológica que aqui 

assumimos. Para atingir esse objetivo, necessitávamos de um método de análise 

multidimensional que permitisse “avaliar as relações entre mudança discursiva e 

social e relacionar sistematicamente propriedades detalhadas de textos às 

propriedades sociais de eventos discursivos como instâncias de prática social” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 27).  

A nosso ver, o método tridimensional de Fairclough, que propõe uma análise 

textual, análise da prática discursiva e análise da prática social, sobre o qual nos 

deteremos com maior profundidade quando tratarmos dos procedimentos 

investigativos, nos deu subsídios para atingir os objetivos da pesquisa. 
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Para conseguir acompanhar a produção do conhecimento sobre a política 

educacional e para assegurar conhecimentos científicos a partir das questões acima 

explicitadas, essa investigação se pautou pelo seguinte objetivo geral: compreender 

como a pesquisa sobre a política educacional, como componente do campo 

acadêmico, representado pelos atores e práticas que engendram a produção do 

conhecimento no campo da educação, é ressignificada no interior dos PPGEs, e a 

relação entre o conhecimento produzido e as proposições lançadas no âmbito da 

política educacional em ação. 

Este objetivo, por sua vez, se desdobrou em objetivos específicos, a saber:  

 

- Aprofundar o conhecimento a respeito da ciência e do campo científico da 

educação, destacando o conhecimento produzido sobre a política educacional;  

- Analisar o discurso presente nas linhas de pesquisa que estudam o tema política 

educacional com vistas a compreender os sentidos e significados com que se 

reveste essa temática e sua articulação com as proposições de política educacional 

em ação.  

- Problematizar as condições de produção do conhecimento sobre política 

educacional, a ação dos atores envolvidos nesse processo, seus movimentos de 

conciliação e/ou conflito e os interesses acadêmico-políticos que estão na base das 

escolhas pelo tema de pesquisa, buscando compreender a relação entre o 

conhecimento produzido e as proposições lançadas no âmbito da política 

educacional em ação. 

 
Essas questões e objetivos, portanto, pautaram a organização do texto final 

do presente trabalho, o qual se encontra estruturado em seis capítulos, visualizados 

em dois subconjuntos, conforme explicitamos abaixo. 

Os capítulos um, dois e três formam o primeiro subconjunto, cujo esforço 

consiste em oferecer um quadro teórico-metodológico no qual se insere o debate 

atual sobre a produção do conhecimento, a pós-graduação em educação e os 

interesses em torno do tema sobre a política educacional. Esse quadro, marcado 

por transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, impõe desafios 

teóricos e metodológicos para sua compreensão. De modo que, no capítulo um, 

tomando por base a forma particular com que historicamente as perspectivas 

epistemológicas para construção do conhecimento foram sendo construídas e foram 
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sendo condicionadas pelos avanços das Ciências Sociais, buscamos situar a 

perspectiva crítico-dialética de pesquisa, com vistas a inserir os estudos de Pierre 

Bourdieu e sua teoria dos campos nesse cenário. 

Ainda como parte integrante desse subconjunto, o capítulo dois destaca o 

debate teórico-metodológico que explicita o modelo de análise de discurso que 

optamos por privilegiar na tese. Para tanto, apresentamos uma pequena introdução 

enunciativa sobre a emergência dos enfoques que caracterizam esse tipo de 

análise, para levantar e explicitar os critérios que nos levaram a optar pela ADTO. 

O capítulo três apresenta uma análise retrospectiva e atual do processo de 

implementação, ampliação e legitimação da pós-graduação no Brasil, com ênfase 

na pós-graduação em educação, estabelecendo nexos entre a afirmação dessa 

última e a inserção dos estudos sobre a política educacional nesse processo. 

O segundo subconjunto, composto pelos capítulos quatro, cinco e seis, 

consiste na apresentação da análise de dados levantados no espaço empírico da 

pesquisa. No capítulo quatro é apresentada uma análise textual a partir de dados 

das duas últimas avaliações trienais da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este momento da pesquisa visa fornecer um 

panorama do campo de pesquisa sobre política educacional dentro dos PPGEs e a 

enunciação discursiva presente nas linhas de pesquisa no que diz respeito aos 

estudos sobre o tema política educacional. 

 Na última parte desse subconjunto - capítulos cinco e seis -, o modelo de 

análise é posto novamente à prova no estudo da formação, legitimação e 

conservação do campo acadêmico da pesquisa sobre política educacional, com 

vistas a compreender as ressignificações que esse campo vem sofrendo na 

atualidade. O corpus para a realização dessa etapa da análise foi constituído pelo 

conteúdo de entrevistas concedidas por pesquisadores participantes de linhas de 

pesquisa que se interessam pelos estudos sobre a política educacional e que 

compõem os PPGEs do Nordeste do nosso país. 

Na conclusão, é retomado o fio condutor e são sintetizados os resultados da 

investigação realizada. A análise aponta um campo acadêmico em processo de 

consolidação, marcado pela relação conhecimento e interesse, por jogos de disputa 

e por práticas de competição e cooperação que, articuladamente, constituem e 

transformam em prática discursiva a produção do conhecimento em política 

educacional no Nordeste brasileiro. 
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CAPÍTULO 1 A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO, A CIÊNCIA E O CAMPO 
CIENTÍFICO DA EDUCAÇÃO 
 

Este capítulo objetiva revelar as primeiras aproximações teórico-

metodológicas que deram embasamento ao nosso estudo. Nesse sentido, traz 

inicialmente uma reflexão sobre a produção do conhecimento e a crise 

paradigmática que o envolve, de forma a fornecer o contexto em que se insere e 

emerge a teoria dos campos de Pierre Bourdieu. A partir de então, discute as 

principais características dessa teoria e sua vinculação específica com o campo 

científico da educação e o campo acadêmico da pesquisa sobre política 

educacional, terminando por discutir o papel do intelectual/pesquisador nesse 

campo. 

 
1.1 O Estudo sobre a Produção do Conhecimento 
 

Como já comentamos rapidamente, o estudo sobre a produção do 

conhecimento tem sido abordado sob o ponto de vista dos estudos do tipo ‘estado 

da arte’ e dos estudos que analisam a produção do conhecimento a partir da sua 

constituição epistemológica. Sobre o primeiro, pode-se dizer que, nos últimos quinze 

anos, tem sido desenvolvida no Brasil uma produção significativa (FERREIRA, 

2002). O segundo tipo também apresenta expressividade no campo da pesquisa no 

Brasil conforme os exemplos já citados anteriormente. Interessa destacar que os 

estudos têm, em geral, se detido em categorizar as pesquisas, ora tendendo para 

uma categorização temática, ora para uma categorização que visa explicitar as suas 

bases epistemológicas.  

Na revisão de literatura, identificamos que os estudos do tipo estado da arte 

tendem a realizar uma análise que toma por base uma categorização de temas e 

problemas e não se voltam para o aprofundamento teórico (AZEVEDO; AGUIAR, 

2001b; WITTMANN; GRACINDO, 2001). Em algumas situações, encontramos uma 

intenção de tratamento teórico do objeto investigado e, na análise dos dados, 

observamos que em poucos são acionados os pressupostos teóricos apresentados 

no começo do trabalho (AZEVEDO; AGUIAR, 2001a; GONÇALVES, 2003).  

Exemplos da primeira situação são os estudos de Azevedo e Aguiar (2001b) e 

de Wittmann e Gracindo (2001) que realizam um grande levantamento de pesquisas 
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que versam sobre a política e a gestão da educação, no Brasil, e apresentam um 

relatório final com uma categorização temática das pesquisas. Destacam também 

outros aspectos como a concentração de pesquisas nas Regiões Sudeste-Sul-

Centro-Oeste sem, no entanto, elaborar uma discussão teórica aprofundada sobre 

os objetos das pesquisas em si. 

Já os estudos de Azevedo e Aguiar (2001a) e Gonçalves (2003) podem ser 

expressões das pesquisas apontadas na segunda situação acima aludida. Esses 

trabalhos apontam o teórico, buscam uma análise, mas o que predomina é mais a 

categorização temática e menos uma análise aprofundada dos conteúdos e da 

relação entre o que tem sido pesquisado e a formulação da agenda da política 

educacional brasileira. As primeiras autoras buscam identificar o que tem sido 

tratado no campo da política educacional e qual a relevância das temáticas para o 

avanço do conhecimento na área. A segunda, buscando apreender as relações 

entre Estado e educação na produção do conhecimento, promete fazer uma análise 

com base nos estudos de Bourdieu, mas acaba se detendo a uma categorização 

temática, tendo como pano de fundo a situação sócio-política do Brasil nas décadas 

estudadas2. 

Em uma tendência aproximada à de Gonçalves (2003), Benno Sander (2005) 

e Marcus André Melo (1998) também realizam um estudo sobre a produção do 

conhecimento em políticas públicas. O primeiro toma como foco a política e gestão 

da educação e analisa como, historicamente, os termos gestão produtiva e gestão 

democrática vão se inserindo na produção do conhecimento na área. Melo (1998) 

faz uma abordagem mais ampla e discute a produção intelectual brasileira no âmbito 

da análise das políticas públicas e sobre a temática do Estado e governo. O trabalho 

tem como espaço empírico a produção realizada entre as décadas de 70 e de 90 do 

século passado e busca reconstituir as transformações ocorridas na agenda da 

pesquisa em torno do tema, tomando como base as mudanças sócio-políticas 

ocorridas no cenário nacional. 

Os dois trabalhos apresentam dados importantes para uma compreensão 

histórica das mudanças ocorridas no campo da produção do conhecimento em 

política educacional, especialmente porque nos ajudam a observar a relação entre a 

agenda governamental e a agenda de pesquisa sobre o tema em questão. No 

                                                 
2 A autora realizou sua pesquisa tomando como recorte as décadas de 70, 80 e 90 do século passado 

(GONÇALVES, 2003). 
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entanto, também Melo (1998, p. 31) nos chama a atenção para o fato de que a 

“produção da área tende a expandir-se horizontalmente, pela diversificação de 

novos objetos empíricos, sem que se observe um fortalecimento vertical, 

especificamente analítico, da produção”. 

De forma geral, podemos dizer que os estudos têm se aproximado muito mais 

de uma categorização temática, sem se aprofundar em outras variáveis que 

interferem/constituem na/a produção do conhecimento, como, por exemplo, as 

relações entre os pesquisadores, sua opção pelos temas, a busca de solidificação 

de um determinado núcleo/grupo de estudos frente à comunidade acadêmica, a 

contribuição das pesquisas para o setor, dentre outros temas que podem nos ajudar 

a compreender as significações particulares/singulares que um campo ou sub-área 

do conhecimento pode sofrer no seu processo de legitimação. 

Além disso, há uma outra dimensão a ser considerada que são os estudos 

que decorrem de encomenda dos órgãos governamentais que, em sua maioria, 

refletem a chamada ‘pesquisa branca’ porque estão a serviço do poder público e 

buscam apresentar muito mais os sucessos que os problemas eventualmente 

encontrados nas políticas públicas. Órgãos governamentais, por exemplo, estão 

sempre encomendando pesquisas à pós-graduação ou a pesquisadores individuais. 

Diferente das formas investigativas anteriormente comentadas, o desafio de 

pesquisar sobre a produção do conhecimento foi empreendido buscando 

compreender as significações que um campo acadêmico foi constituindo para se 

legitimar no âmbito da produção do conhecimento em educação, focando 

especificamente a região Nordeste do Brasil, cujos dados quantitativos da produção 

científica, nas diversas áreas do conhecimento, refletem as diferenças regionais 

entre o Norte e o Nordeste e as demais regiões do país. 

Para isso, buscamos, inicialmente, reconstituir as mudanças ocorridas no 

âmbito das Ciências Sociais e que se refletem no campo das pesquisas em 

educação. Esta reconstituição requereu um desenho do cenário que propiciou o 

surgimento das principais abordagens que embasaram e embasam a pesquisa 

social, suas respectivas teorias sociais e as discussões atuais sobre os paradigmas 

científicos que, para alguns autores, encontram-se num momento de transição ou 

crise. 
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1.2 A Ciência e os Paradigmas de Pesquisa – a revolução de um campo ou 
apenas uma crise paradigmática? 
 

As Ciências Sociais se constituíram no processo de definição/legitimação da 

Ciência Moderna. A busca de conhecer a realidade sempre esteve e está presente 

no processo de evolução do homem. Essa busca se manifesta e se materializa 

através de diversas formas de explicação do real como os ritos, os mitos, o senso 

comum, a religião e a filosofia. Essa reflexão coloca a explicação científica como 

apenas mais uma das manifestações possíveis para explicar a realidade. No 

entanto, especialmente na racionalidade ocidental, a ciência tem sido considerada 

como maior promotora da verdade sobre a realidade. Isso porque ela tem 

conseguido responder às demandas técnicas e tecnológicas empreendidas pelo 

desenvolvimento industrial e por estabelecer uma forma de comunicação própria 

constituída de conceitos, métodos e técnicas voltados à compreensão do mundo, 

dos fenômenos e suas relações. 

Apesar desse reconhecimento mais ou menos consensual, o campo científico 

encerra diversos conflitos, entre os quais aqueles que diferenciam as Ciências 

Sociais e as Ciências da Natureza. O próprio modelo de racionalidade que precede 

a ciência moderna e constitui-se a partir da revolução científica do século XVI 

favoreceu esse embate na medida em que os cientistas se dividiram entre os que 

apoiavam e os que não apoiavam esse mesmo modelo para a análise dos 

fenômenos sociais. 

O processo de surgimento e consolidação das Ciências Sociais, como 

sabemos, está atrelado ao rápido e crescente desenvolvimento social e econômico 

que atinge o ocidente no século XIX. Tal fenômeno decorreu das revoluções sociais 

e políticas daquele período e do significativo processo de desenvolvimento das 

Ciências da Natureza. Tudo isso colocou novas exigências e impulsionou novas 

formas de analisar/compreender a realidade social para, na medida do possível, 

poder nela interferir (FERREIRA, 1999). 

Santos (2001) denomina o período de consolidação da ciência como uma 

fase de transição, momento em que a ciência moderna começa a “deixar os cálculos 

esotéricos dos seus cultores para se transformar no fermento de uma transformação 

técnica e social sem precedentes na história da humanidade” (p. 59). Para ele, o 

momento atual revela uma nova fase de transição mais complexa do que a anterior 
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porque perdemos a confiança epistemológica e não sabemos o que vamos perder 

ou ganhar com o avanço científico, frutos da ambigüidade e complexidade do tempo 

científico atual. 

 
Estamos de novo regressados à necessidade de perguntar pelas 
relações entre a ciência e a virtude, pelo valor do conhecimento dito 
ordinário ou vulgar que nós, sujeitos individuais ou coletivos, criamos 
e usamos para dar sentido às nossas práticas e que a ciência teima 
em considerar irrelevante, ilusório e falso; e temos finalmente de 
perguntar pelo papel de todo o conhecimento científico acumulado no 
enriquecimento ou no empobrecimento prático das nossas vidas, ou 
seja, pelo contributo positivo ou negativo da ciência para nossa 
felicidade (SANTOS, 2001, p. 60).  

 

Esse autor trata os paradigmas de pesquisa como epistemologias dominantes 

e emergentes e os localiza dentro da evolução histórica da humanidade, analisando-

os à luz do que ele chama de pilares de emancipação e regulação. 

Na medida em que temos como objeto de estudo a produção do 

conhecimento sobre política educacional e que, articuladamente, nos propomos a 

realizar uma pesquisa sobre a produção do conhecimento, consideramos 

fundamental discorrer sobre os paradigmas que, historicamente, vêm 

marcando/constituindo o campo científico das Ciências Sociais. Isso porque as 

mudanças/transformações que marcam determinado campo científico sofrem 

interferência e também interferem, como é próprio da realidade dinâmica, das/nas 

revoluções características das ciências em geral. Ou seja, os objetos de estudo e a 

teia social da qual eles emergem estão, cada vez mais, a exigir novos focos e novas 

formas de análise numa tentativa constante de sua (re)leitura. Essa constante 

tentativa de (re)leitura da realidade, comumente conhecida por pesquisa científica, 

levou os cientistas (ou pelo menos boa parte deles) a reconhecerem a dinâmica 

inerente à realidade, ao objeto e à constatação de que toda construção é 

reconstrução e é provisória. 

A nosso ver, para que esse fenômeno seja compreendido, é preciso buscar 

entender as bases dos paradigmas de pesquisa e caminhar junto com eles e suas 

(r)evoluções, num esforço de relacionar/problematizar a formação/legitimação de um 

determinado campo científico específico e os grandes paradigmas explicativos. 

Assim, esse item se propõe a cumprir esse objetivo e, considerando que a 

educação faz parte do campo científico das Ciências Sociais, discutiremos, de forma 
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breve, os três paradigmas de pesquisa que são mais representativos da pesquisa 

nesse campo, são eles: o paradigma empírico-analítico, o paradigma subjetivista e o 

paradigma crítico-dialético3. Essa estratégia busca desenhar o campo 

epistemológico em que se inserem as ciências e os autores que se destacaram no 

processo de sua legitimação, o que nos ajudará a justificar a opção pela teoria da 

ação social de Pierre Bourdieu, um dos sociólogos que contribuiu para a 

consolidação dos estudos sobre a educação enquanto fenômeno social, possuidor 

de grande reconhecimento científico no âmbito das Ciências Sociais. 

 

1.2.1 O paradigma empírico-analítico 
 

O principal representante desse paradigma é a corrente denominada de 

positivista. De forma geral, esse modelo pode ser considerado exemplar na 

explanação sobre os paradigmas empírico-analíticos. O positivismo pode ser 

entendido como um modelo global e totalitário de ciência que impõe seus princípios 

epistemológicos e suas regras metodológicas a todas as formas de conhecimento, 

com a pretensão de se constituir no método universal que tornaria possível o acesso 

ao conhecimento verdadeiro. Augusto Comte (1798-1957), considerado o fundador 

da Sociologia, afirma esse pressuposto radicalmente, partindo inicialmente da idéia 

de que nossas concepções principais e cada ramo de nossos conhecimentos 

passam por estados históricos, sendo o estado positivo o mais evoluído. Para ele, 

 
no estado positivo, o espírito humano, reconhecendo a 
impossibilidade de obter noções absolutas, renuncia a procurar a 
origem e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas dos 
fenômenos, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao 
uso bem combinado do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, 
a saber, suas relações invariáveis de sucessão e similitude. A 
explicação dos fatos, reduzida então a seus termos reais, se resume 
de agora em diante na ligação estabelecida entre os diversos 
fenômenos particulares e alguns fatos gerais, cujo número o 
progresso da ciência tende cada vez mais a diminuir (COMTE, 1991, 
p. 04).  

 

                                                 
3 Esta classificação paradigmática (paradigma empírico-analítico, subjetivista e crítico-dialético), 

tomamos por empréstimo de Sanchez Gamboa (1996), que a utiliza como forma de agrupar a 
produção do conhecimento em três grandes abordagens teórico-metodológicas, de acordo com 
suas especificações comuns e seus fundamentos epistemológicos. 
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Nesse movimento, a ciência, naquele período histórico tratada como filosofia, 

precisava se libertar das idéias metafísicas e teológicas, de forma que ele propõe a 

filosofia positiva como o caminho para essa libertação e afirma que “o caráter 

fundamental da filosofia positiva é tomar todos os fenômenos como sujeitos a leis 

naturais invariáveis, cuja descoberta precisa e cuja redução ao menor número 

possível constituem o objetivo de todos os nossos esforços” (COMTE, 1991, p. 07). 

Uma compreensão geral e sintética do positivismo pode nos ser fornecida 

pelo seguinte trecho:  
 
As teses básicas do positivismo podem ser assim resumidas: (1) A 
realidade se constitui essencialmente naquilo que nossos sentidos 
podem perceber (idealismo subjetivo); (2) As Ciências Sociais e as 
Ciências Naturais compartilham de um mesmo fundamento lógico e 
metodológico, elas se distinguem apenas no objeto de estudo; (3) 
Existe uma distinção fundamental entre fato e valor: a ciência se 
ocupa do fato e deve buscar se livrar do valor (MINAYO, 1992, p. 39). 
 

 
Dessas teses básicas, podemos retomar as idéias de Comte que, em relação 

às possibilidades do conhecimento, manifestava-se claramente cético. Para ele, o 

espírito humano não tem possibilidades de conhecer as causas de todas as coisas. 

Nesse caso, a ciência deve se dedicar a descobrir, através do raciocínio e da 

observação, as leis que regem os fatos, suas relações invariáveis e de similitude. Os 

fatos que podem ser observados constituem-se nos únicos objetos da ciência. 

Da segunda tese, podemos colocar em relevo a proposição de unidade das 

ciências o que, metodologicamente, leva à conclusão de que os objetos sociais 

deveriam ser tratados como os objetos naturais. Percebe-se então que os 

conhecimentos sociais também são baseados na experiência dos sentidos. 

Essa discussão tem estrita relação com a terceira tese na medida em que 

defende a neutralidade da ciência. “A ciência estuda os fatos para conhecê-los, e 

tão-somente para conhecê-los, de modo absolutamente desinteressado” 

(DURKHEIM, 1975, p. 59). Nessa perspectiva, o pesquisador social deve ser neutro 

e objetivo como o cientista natural e deve se libertar de suas pressuposições e 

crenças e não deve envolver-se emocionalmente com o objeto ou ter atitudes pré-

concebidas sobre ele. Ou seja, o positivismo busca a objetividade (processo 

cognitivo centralizado no objeto) e advoga uma relação de neutralidade entre sujeito 

que observa e o objeto (fenômeno) observado. 
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A concepção positivista de ciência predominou durante o processo de 

constituição das Ciências Sociais, tendo como grande representante Émile Durkheim 

(1858-1917)4. Para esse autor, os fenômenos sociais, que ele definia como fato 

social, são coisas e deveriam ser tratados como coisas. 

 
É coisa, com efeito, tudo o que é dado, tudo o que se oferece ou, 
melhor, se impõe à observação. [...] É preciso, portanto, considerar 
os fenômenos sociais em si mesmos, separados dos sujeitos 
conscientes que os concebem; é preciso estudá-los de fora, como 
coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se apresentam a 
nós (DURKHEIM, 1995, p. 28). 

 
Como se pode observar, a Sociologia positiva de Durkheim defendia a 

neutralidade científica e a observação da sociedade como coisa exterior ao homem, 

ou seja, era necessário analisá-la como algo exterior, de forma que o pesquisador 

deveria se desfazer de suas pré-concepções sobre determinado fenômeno social: “É 

preciso descartar sistematicamente todas as prenoções”5 (1995, p. 32). 

Mesmo com as contestações que sofreu ao longo da história e no próprio 

âmbito das Ciências Sociais, a posição positivista é retomada com grande vigor e 

novas formas pelo movimento conhecido como positivismo lógico, primeiro através 

do Círculo de Viena (1907) e depois pelas idéias conhecidas por falsificacionismo 

metodológico de Karl Popper (FERREIRA, 1999). 

Popper (1999) defendia um método geral para todas as ciências, mas não 

concordava com o positivismo tradicional no que se refere ao indutivismo (que 

resultará na formulação de leis imutáveis). Para ele, o conhecimento é provisório, e 

os resultados da ciência só podem ser considerados científicos se forem passíveis 

de crítica, com vistas à sua refutação. 

Numa tentativa de síntese, podemos dizer que o paradigma positivista de 

pesquisa concebe a realidade a partir de uma visão estática, fixa, fotográfica e 

estruturada (visão sincrônica), na qual o homem atua e é percebido a partir de uma 

ótica tecnicista. E como tal, os dois (homem e sociedade) devem ser tratados: o 

primeiro, mantendo-se neutro no processo de apreensão do real; e a segunda, para 

ser apreendida e explicada. No que se refere ao nível técnico, as pesquisas 

pautadas nesse paradigma usam técnicas marcadas pela análise quantitativa com 

                                                 
4 No entanto, ao seu lado conviviam abordagens diversas e antagônicas como as defendidas por 

Marx e Husserl, por exemplo, sobre as quais falaremos mais adiante. 
5 Itálico no original. 
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uso de medidas e procedimentos estatísticos, e, no nível teórico, buscam um 

tratamento dos temas que obedece à definição de variáveis e a revisão teórica 

aparece em forma de revisão bibliográfica sobre o tema tratado. Além disso, os 

critérios de cientificidade fundamentam-se no teste dos instrumentos e tratamentos 

dos dados, no grau de significância das estatísticas, nos modelos de sistematização 

das variáveis e na definição operacional dos termos utilizados (racionalidade 

técnico-instrumental). É importante também ressaltar que a concepção de ciência 

desse paradigma aporta na concepção de causalidade, ou seja, a ciência tem como 

finalidade a procura das causas dos fenômenos, a explicação dos fatos pelos 

condicionantes e antecedentes que os geram. O esquema básico é o processo 

lógico-dedutivo, que parte de premissas e realiza operações segundo as regras e as 

leis da demonstração lógica, para chegar a conclusões válidas (SANCHEZ 

GAMBOA, 2001). 

Por fim, quando nos referimos às relações que se estabelecem entre os 

sujeitos que pesquisam e os que são pesquisados, essa forma de fazer pesquisa 

advoga a busca da objetividade (processo cognitivo centralizado no objeto) e a 

inexistência de relação entre sujeito que observa e o objeto (fenômeno) observado. 

 

1.2.2 O paradigma subjetivista 
 

O embate sobre a validade e a construção do conhecimento científico nas 

Ciências Sociais também se expressa numa corrente que defende a especificidade 

dessas Ciências em relação às Ciências da Natureza. O debate coloca em relevo 

problemas epistemológicos e ontológicos substantivos, afirmando-se “a idéia de que 

as Ciências Sociais são distintas das Ciências Naturais em função de seus objetos 

serem, ontologicamente, distintos” (FERREIRA, 1999, p. 47). 

Essas idéias estão pautadas no pressuposto de que o objeto das Ciências 

Sociais (a realidade social composta por indivíduos, suas ações, suas formas de 

sociabilidades, suas vontades e interesses) não pode ser estudado a partir de suas 

manifestações externas, nem pode ser explicado por relações de causa e efeito. 

Isso porque essa realidade se “caracteriza por ser carregada de significados postos 

pelos sujeitos na realização de suas ações” (FERREIRA, 1999, p. 47) e tais ações 

são permeadas por subjetividades. 
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Um dos modelos representativos dessa linha de pensamento é a 

fenomenologia de Edmundo Husserl (1859-1938)6 que, enquanto método e atitude 

filosóficos, foi formulada em seus investimentos teóricos contra o psicologismo7. A 

intenção principal desse autor foi buscar um método que pudesse determinar a 

essência de todas as coisas. Então, era preciso suspender temporariamente 

(epoché) os conceitos anteriormente estabelecidos e se voltar para as coisas, 

quando os atos da consciência precisam ser diferenciados. A única coisa que 

interessa para a fenomenologia são os atos intencionais com que se olha para o 

objeto.  

 
A fenomenologia é uma descrição da estrutura específica do 
fenômeno (fluxo imanente de vivências que constitui a consciência) e, 
como descrição da estrutura da consciência enquanto constituinte, 
isto é, como condição a priori de possibilidade do conhecimento, o é 
na medida em que ela, enquanto Consciência Transcendental, 
constitui as significações e na medida em que conhecer é pura e 
simplesmente apreender (no nível empírico) ou constituir (no nível 
transcendental) os significados dos acontecimentos naturais e 
psíquicos. A fenomenologia aparece, assim, como filosofia 
transcendental (CHAUÍ, 1996, p. 6-7). 

 

Ou seja, a fenomenologia é o estudo das essências. Significa “a busca da 

essência”, isto é, o que o fenômeno verdadeiramente é depois de sofrer um 

isolamento total, uma redução, eliminando o eu que vivencia o mundo com seus 

valores, cultura, etc. Esta postura significa o desprezo por toda referência que não 

seja a de sua pureza como fenômeno. Propõe, assim, estudar a realidade com o 

desejo de descrevê-la, de apresentá-la tal como ela é, em sua experiência pura, sem 

o propósito de introduzir transformações substanciais nela (TRIVIÑOS, 1987). 

Ainda como características gerais da fenomenologia, podemos dizer que a 

mesma se propõe a investigar o ‘mundo vivido’ pelos sujeitos, considerados 

isoladamente. Tem como idéia fundamental a noção de intencionalidade da 

consciência que sempre está dirigida a um objeto. Exalta a interpretação do mundo 

                                                 
6 Além da fenomenologia, também se destacam o modelo compreensivo (Weber) e o modelo 

hermenêutico (Dilthey) (MINAYO, 1992). 
7 “Nos fins do século XIX, a psicologia gozava de grande prestígio e tendia a converter-se na chave 

da explicação da teoria do conhecimento e da lógica, retirando essas disciplinas do campo da 
filosofia. Contra essa orientação opôs-se Husserl, formulando o método fenomenológico e dando 
origem a um movimento, em torno do qual gravitaria considerável parcela da filosofia do século XX, 
cujas influências se estenderam a todas as áreas das ciências humanas” (CHAUÍ, 1996, p. 5). 
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que surge intencionalmente à nossa consciência, elevando o ator, com suas 

percepções dos fenômenos, ao primeiro plano. 

Minayo (1992) também apresenta algumas características da fenomenologia 

e diz que Husserl parte do argumento de que os atos sociais envolvem uma 

propriedade que não está presente nos outros setores do universo abarcados pelas 

Ciências Naturais: o significado. 

Essa autora considera Shutz um dos representantes mais significativos do 

pensamento fenomenológico e diz que ele consegue dar consistência sociológica 

aos princípios filosóficos de Husserl na medida em que busca “fazer deles não 

apenas uma atitude, mas teoria e método na abordagem da realidade social” 

(MINAYO, 1992, p. 55). Assim, a fenomenologia sociológica apresenta as seguintes 

características: crítica radical ao objetivismo da ciência, na medida em que propõe a 

subjetividade como fundante do sentido; demonstração da subjetividade como sendo 

constitutiva do ser social e inerente ao âmbito da autocompreensão objetiva; 

proposta da descrição fenomenológica como tarefa principal da sociologia. 

Assim como fizemos com o paradigma anterior, a síntese aqui pode ser 

organizada da forma como segue. 

No nível técnico, as pesquisas desse campo se caracterizam pela utilização 

de técnicas não quantitativas, que buscam apreender as subjetividades dos 

fenômenos. No nível epistemológico, aqui se tem uma concepção de causalidade 

entendida como uma relação entre o fenômeno e a essência, o todo e as partes, o 

objeto e o contexto, de forma que os critérios de cientificidade se baseiam na 

confiança depositada no processo lógico de interpretação e na capacidade de 

reflexão do pesquisador sobre o fenômeno estudado (racionalidade prático-

comunicativa). Assim, a ciência consiste na compreensão dos fenômenos em suas 

diversas manifestações (variantes) através de uma estrutura cognitiva (invariante) ou 

na explicitação dos pressupostos, das implicações e dos mecanismos ocultos 

(essência) nos quais se fundamentam os fenômenos. Os fenômenos precisam ser 

compreendidos, captados em seus significados. Conhecer a realidade significa 

compreendê-la, algo diferente de manipulá-la. A compreensão de um fenômeno só é 

possível com relação à totalidade à qual pertence (horizonte da compreensão), o 

fenômeno só pode ser compreendido dentro de um contexto. 
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As relações entre sujeito e objeto baseiam-se na busca da subjetividade 

(processo centralizado no sujeito). A subjetividade, entendida como a presença 

marcante do sujeito na interpretação do objeto, é garantida no processo rigoroso da 

passagem da experiência fenomênica à compreensão da essência, através da 

recuperação da totalidade implícita ou do contexto no qual se insere o fenômeno 

(SANCHEZ GAMBOA, 2001). Esta relação está articulada com uma visão 

existencialista de homem. O homem é tido como projeto, ser inacabado, ser de 

relações com o mundo e com os outros. 

 

1.2.3 As abordagens crítico-dialéticas como alternativa paradigmática 
 
As abordagens crítico-dialéticas8 podem ser tomadas como uma alternativa à 

visão positivista, principalmente no campo das Ciências Sociais. Originando-se com 

os construtos de Marx, autores diversos podem ser colocados no conjunto dessas 

abordagens como Poulantzas, Althusser, Bourdieu, Habermas. A abordagem de 

base materialista histórica de Marx, por exemplo, buscou contribuir com o trabalho 

de investigação ao associar as visões de mundo e de homem, e os fenômenos a 

elas inerentes, com o determinismo da estrutura econômica. 

Reconhecemos que as abordagens crítico-dialéticas nos possibilitam uma 

reflexão mais aproximada de estudos que visam captar as caracterizações de forças 

sociais e políticas que influenciam, ou mesmo determinam, a 

estruturação/organização do conhecimento. Isto porque busca a superação da 

aparência imediata do real e ampliação de compreensões conceituais simplistas e 

abstratas. Por esse motivo é que nos valeremos dos estudos de Bourdieu como 

teoria fundamental dessa pesquisa, conforme apresentaremos mais adiante. Por 

ora, vamos discutir algumas características básicas dessa abordagem. 

A abordagem crítica desenvolvida por Marx, conhecida como materialismo 

histórico-dialético, parte de uma crítica ao materialismo ideológico, expondo o 

caráter contemplativo e de passividade da atividade humana que tal abordagem 

                                                 
8 Sanchez Gamboa (2000) identifica como crítico-dialética as abordagens que no nível teórico 

questionam a visão estática da realidade implícita nas abordagens positivistas; que expressam a 
pretensão de desvendar o conflito de interesses; manifestam um interesse transformador das 
situações, resgatando sua dimensão histórica e desvendando suas possibilidades de mudança. No 
nível epistemológico, expressam inter-relação do todo com as partes e vice-versa, da tese com a 
antítese, dos elementos da estrutura econômica com os da superestrutura social, política, jurídica e 
intelectual, etc. 
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encerrava. Defende uma visão prática e revolucionária da atividade humana diante 

da compreensão e da transformação da realidade. 

A sistematização de seu método de investigação passa a ser exposta a partir 

das críticas que ele formula à Economia Política do século XVII. Para ele, os 

economistas desta época não usaram um método correto, já que partiam da 

aparência imediata do real, de uma totalidade viva, tal como população, Estado, 

Nação..., o que os levava a uma visão caótica do todo e a conceitos simplistas e 

abstratos desta realidade. Assim, ao tratar do Método da Economia Política, Marx 

(1983) analisou e criticou os métodos científicos usados pelas Ciências Sociais e 

propôs nova abordagem epistemológica e metodológica para a economia política, 

em que argumentou a favor de um método que se construísse a partir de categorias 

simples e concretas para gerar uma visão mais crítica da realidade. Para ele, o 

concreto é um produto da elaboração de conceitos a partir da observação imediata e 

da representação. 
 
O concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, 
logo, unidade da diversidade. É por isso que ele é para o 
pensamento um processo de síntese, um resultado, e não um ponto 
de partida, apesar de ser o verdadeiro ponto de partida da 
observação imediata e da representação (MARX, 1983, p. 16). 
 

 
Uma vez que ele considera as diferenças históricas e sua repercussão na 

forma como a sociedade e sua economia se estruturam, a Ciência Social deveria 

concentrar-se no estudo e na identificação da evolução histórico-ideológica dos 

fenômenos presentes na sociedade que se deseja analisar. Ao refletir de forma 

totalizante e relacional sobre a realidade social, o pesquisador acabaria por revelar 

as contradições, as relações de exploração e de expropriação do homem pelo 

homem, buscando entendê-las no contexto dos processos históricos peculiares a 

cada formação social. 

O materialismo histórico-dialético se constitui a partir de uma concepção de 

mundo e de homem (dimensão ontológica), que pressupõe a materialidade do 

mundo (os fenômenos, objetos e processos que se realizam na realidade são 

materiais, são simplesmente aspectos diferentes da matéria em movimento). Assim, 

ressalta que a matéria é anterior à consciência, que o mundo é conhecível e que o 

homem atua, transforma e é condicionado pela realidade histórica. Mas também se 

constitui numa dimensão gnosiológica, “já que estuda o conhecimento e a teoria do 
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conhecimento como expressões históricas” (TRIVIÑOS, 1987, p. 53). Ou seja, o 

materialismo histórico-dialético se constitui numa prática técnica de conhecimento do 

real, mas que depende, também, de uma “postura intelectual e de uma visão social 

da realidade” (MINAYO, 1992, p. 76). 

Nesse paradigma de investigação, o interesse central da Ciência Social é o 

fato de que os homens não são apenas objetos de investigação, mas são sujeitos 

em relação histórica uns com os outros, e com consciência histórica. O objetivo da 

ciência, então, é compreender as relações que estes sujeitos estabelecem entre si, 

com os processos de trabalho, com a organização social, os fenômenos históricos 

que compreendem o viver social. Diferente da fenomenologia, essa compreensão 

não é apenas descritiva, ela é sócio-histórica “que deve dar conta da coerência e da 

força criadora dos indivíduos e da relação entre as consciências individuais e a 

realidade objetiva” (MINAYO, 1992, p. 69). 

Advoga, também, o caráter total da existência humana e da ligação 

indissolúvel entre a história dos fatos econômicos e sociais e a história das idéias. O 

conceito de totalidade é utilizado também como instrumento interpretativo do real 

sendo, então, fundamental no processo de pesquisa. Explicado metodicamente da 

seguinte forma: - compreender as diferenças numa unidade ou totalidade parcial; - 

buscar compreensão das conexões orgânicas, isto é, o modo de relacionamento 

entre as várias instâncias da realidade e o processo de constituição da realidade 

parcial; - entender, na totalidade parcial em análise, as determinações essenciais e 

as condições e efeitos de sua manifestação. 

No interior dessa concepção de totalidade dinâmica do real é que se coloca o 

princípio da união dos contrários, que abrange as totalidades parciais e as 

totalidades fundamentais, o que significa perceber que existe uma relação dialética: 

entre os fenômenos e sua essência; entre as leis e o fenômeno; entre o singular e o 

universal; entre o particular e o geral; entre a imaginação e a razão; entre a base 

material e a consciência; entre teoria e prática; entre o objetivo e o subjetivo; entre 

indução e dedução. 

A percepção dessa lógica dialética impõe ao pesquisador uma forma de 

apreender o conhecimento, de abordar a realidade, que o distinguirá dos positivistas 

e dos fenomenólogos, pois o levará a compreender as objetividades e 

subjetividades, inerentes aos fenômenos sociais, à sua totalidade real, o que implica 
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dizer que as estratégias metodológicas devem/podem abranger uma diversificação 

em face aos objetivos da pesquisa de cada um. 

As abordagens crítico-dialéticas têm procurado, no nível metodológico, 

realizar uma síntese entre os elementos das abordagens empíricas e das 

abordagens fenomenológicas. A síntese não é ecletismo, mas uma nova maneira de 

ver, conceber e organizar categorias, muitas delas originadas dentro de outras 

visões, mas recriadas em novas condições sob novos interesses cognitivos, de 

forma que, no nível técnico, busca utilizar técnicas quantitativas e qualitativas, e, no 

nível teórico, desenvolver estudos sobre experiências, práticas pedagógicas, 

discussões filosóficas ou análises contextualizadas, a partir de um prévio referencial 

teórico. No nível epistemológico, busca uma inter-relação do todo com as partes e 

vice-versa, da tese com a antítese, dos elementos da estrutura econômica com os 

da superestrutura social, política, jurídica e intelectual, etc. E seus critérios de 

cientificidade fundamentam-se na lógica interna do processo e nos métodos que 

explicitam a dinâmica e as contradições internas dos fenômenos e explicam as 

relações entre homem-natureza, entre reflexão-ação e entre teoria-prática (razão 

transformadora) (SANCHEZ GAMBOA, 1998). 

Assim, nessa abordagem, a concepção de ciência não renuncia à distinção 

entre fenômeno e essência que se inter-relacionam entre si formando uma lógica 

interna, ou estrutura que tem uma dinâmica (gênese e história). A ciência é tida 

como produto da ação do homem, como uma categoria histórica, um fenômeno em 

contínua evolução inserido no movimento das formações sociais. Considera a 

origem empírica objetiva do fenômeno e a compreensão e interpretação dos 

mesmos, que são necessários à construção do conhecimento (o concreto do 

pensamento). Considera a ação como a categoria epistemológica fundamental. 

 

1.2.4 A crise paradigmática na produção do conhecimento 
 

Ao abordarmos o tema da produção do conhecimento e o fazermos a partir de 

uma abordagem sobre a ciência, não podemos deixar de referir o debate sobre a 

crise paradigmática que, segundo Santos (2001), permeia a sociedade 

contemporânea, incluindo aí as ciências em geral. Ele entra no debate afirmando 

que estamos em tempos de transição paradigmática em duas principais dimensões: 

a epistemológica e a societal. “A transição epistemológica ocorre entre o paradigma 
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dominante da ciência moderna e o paradigma emergente que designo por 

paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente” (p. 16). 

 Esse autor explica os contornos da ciência moderna, que ele denomina de 

paradigma dominante, pautados na racionalidade científica do positivismo 

oitocentista “em que só há duas formas de conhecimento científico – as disciplinas 

formais da lógica e da matemática e as ciências empíricas segundo o modelo 

mecanicista das ciências naturais” (SANTOS, 2001, p. 65), e, neste contexto, as 

Ciências Sociais nasceram para ser empíricas. Mas, ressalta que esse modo 

mecanicista teve duas vertentes nas Ciências Sociais: 

 
a primeira [o positivismo], sem dúvida dominante, consistiu em 
aplicar, na medida do possível, ao estudo da sociedade todos os 
princípios epistemológicos e metodológicos que dominavam o 
estudo da natureza desde o século XVI; a segunda [a 
fenomenologia], durante muito tempo marginal mas hoje cada vez 
mais seguida, consistiu em reivindicar para as ciências sociais um 
estatuto epistemológico e metodológico próprio, com base na 
especificidade do ser humano e na sua distinção radical em relação 
à natureza (SANTOS, 2001, p. 65). 

 
As duas vertentes (o positivismo e a fenomenologia) já foram explicitadas nos 

itens anteriores. Aqui interessa destacar que este autor considera ambas como 

representante do paradigma dominante, mesmo que a segunda represente um sinal 

de crise e contenha alguns elementos de transição para um outro paradigma 

científico. 

Santos (2001) também aborda o que ele chama de ciência pós-moderna, no 

seio da qual se encontram as contradições negadas pelo paradigma tradicional. Mas, 

ao mesmo tempo, o próprio paradigma tradicional contém conhecimentos do 

paradigma emergente, sendo inegável que, nesse paradigma, o conhecimento tende 

a ser não dualista. 

 
É antes um conhecimento baseado na superação de todas essas 
distinções familiares e óbvias que, até há pouco, tomávamos como 
certas: sujeito/objeto, natureza/cultura, natural/artificial, 
vivo/inanimado, espírito/matéria, observador/observado, 
subjetivo/objetivo, animal/pessoa (SANTOS, 2001, p. 90). 
 

 
Ele argumenta que estamos vivendo uma série de mudanças em todos os 

campos da sociedade, como as que ocorrem no campo das novas tecnologias, 

revelando transformações de várias ordens, até mesmo no comportamento dos 
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indivíduos diante dessas alterações. Nesse movimento, a própria ciência e o 

paradigma moderno passam a ser questionados, inclusive pelos próprios cientistas.  

Outros autores, como Morin (2002), também vão se preocupar com essas 

questões. Para ele, o cenário atual é de reflexões sobre a complexidade da ciência e 

dos paradigmas. Estamos diante de um desafio, científico e social, pois existe uma 

inadequação, cada vez maior, profunda e grave entre os nossos conhecimentos 

partidos e compartimentalizados em disciplinas e realidades ou problemas cada vez 

mais polidisciplinares, transversais, multidimensionais, globais. A ciência está no 

âmago da sociedade e mesmo sendo diferente da mesma, dela não se separa, o que 

significa que todas as ciências, incluindo as físicas e biológicas, são sociais. 

Entretanto, não devemos esquecer suas origens históricas, seu papel 

desempenhado na sociedade, seja para o bem, seja para o mal. Ciência não é pura 

ideologia social, porque estabelece incessante diálogo na relação pesquisa-

conhecimento-fenômeno. 

 
É necessário, portanto, que toda ciência se interrogue sobre suas 
estruturas ideológicas e seu enraizamento sociocultural. Aqui, damo-
nos conta de que nos falta uma ciência capital, a ciência das coisas 
do espírito ou noologia, capaz de conceber como e em que 
condições culturais as idéias se agrupam, se encadeiam, se 
ajustam, constituem sistemas que se auto-regulam, se 
autodefendem, se automutiplicam, se autopropagam. Falta-nos uma 
sociologia do conhecimento científico que seja não só poderosa, 
mas também mais complexa do que a ciência que examina. Isso 
significa que estamos na aurora de um esforço de fôlego e profundo, 
que necessita de múltiplos desenvolvimentos novos, a fim de 
permitir que a atividade científica disponha dos meios da 
reflexividade, isto é, da auto-interrogação (MORIN, 2002, p. 25-26 – 
itálico no original). 
 
 

Na continuidade, esse autor vai tecer críticas à ciência moderna e vai 

defender um novo olhar para a ciência a partir do que ele chama de pensamento 

complexo. A nosso ver, a sua abordagem é característica do movimento atual de 

reflexão sobre a ciência e sobre a crise que os paradigmas científicos estão 

atravessando, como propõe Santos (2001). 

Interessante reflexão é feita por Cunha (1998), quando se utiliza dos 

postulados de Santos para problematizar a discussão sobre a crise de paradigmas. 

Para esta autora, as ciências humanas buscaram estatuto científico seguindo o 

caminho das ciências da natureza, visto que era esse o caminho legitimado no 



 40

campo científico. Entretanto, essa lógica tornou-se fragilizada, ocasionando uma 

crise na contemporaneidade que acabou por se constituir num amplo espaço para a 

elaboração e sistematização de novas alternativas epistemológicas para os 

estudiosos da área. 

 
A contribuição dos estudos na área da filosofia, sociologia, 
antropologia e economia e até na física einsteniana favoreceu o 
entendimento de que o universo não é linearmente planejado e que 
a sociedade humana é movida por forças contraditórias, além de 
manifestar interesses emergentes de situações históricas. Portanto, 
as Ciências Sociais são prenhes de intencionalidade, não podendo 
ser estudadas na lógica da objetividade das ciências naturais. Ao 
contrário, a perspectiva futura é de que se invertam as forças de 
influência, isto é, a lógica das ciências humanas e sociais é que 
tende a definir a estruturação das ciências naturais (CUNHA, 1998, 
p. 27-28). 
 

 
Santos (2001), ao analisar os caminhos históricos da ciência e diagnosticar a 

crise do paradigma dominante, anuncia uma emergência de uma nova perspectiva 

de fazer ciência. Essa concepção admite a não-neutralidade, reconhece a 

intencionalidade e concebe a ciência como um ato humano historicamente situado, 

que envolve a consideração de um novo paradigma baseado em “um conhecimento 

prudente para uma vida decente”. 
 

Com esta designação quero significar que a natureza da revolução 
científica que atravessamos é estruturalmente diferente da que 
ocorreu no século XVI. Sendo uma revolução científica que ocorreu 
numa sociedade ela própria revolucionada pela ciência, o paradigma a 
emergir dela não pode ser apenas um paradigma científico (o 
paradigma de um conhecimento prudente), tem de ser também um 
paradigma social (o paradigma de uma vida decente) (p. 74). 

 
  

Vale destacar que Cunha (1998) faz uma interessante análise sobre a 

proximidade entre os construtos de Santos e os formulados por autores como 

Bourdieu e Bernstein, especialmente quando eles fazem uma relação entre 

epistemologia e estrutura socioculturais, de forma, que, concordando com ela, 

vamos apresentar a seguir a teoria da ação social de Bourdieu, especificamente em 

suas elaborações sobre o campo científico, como teoria fundamental para análise da 

realidade que este estudo se propõe a fazer. 
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Assim, é importante salientar que Bourdieu também reconhece que 

atualmente a Ciência Social passa por uma situação descrita como de crise, o que, 

para ele, era inteiramente favorável ao progresso científico. A Ciência Social, para 

ser considerada uma ciência como as outras, elaborou um falso ‘paradigma’, que se 

pautou na ilusão de uma ciência unificada. A crise se instala quando há um 

desmoronamento dessa ilusão, o que é um progresso considerável. A busca de 

legitimação da Ciência Social se fez com base numa estratégia de dominação 

ideológica quase consciente que forjou uma estrutura monopolística de certo grupo 

de cientistas (de diferentes filiações positivistas) sobre a Ciência Social. 

 
Assim, para mim, a “crise” de que se fala hoje é uma crise de uma 
ortodoxia, e a proliferação das heresias é, em minha opinião, um 
progresso em direção à cientificidade. Não é por acaso que a 
imaginação científica se viu liberada e que todas as possibilidades que 
a sociologia oferece estejam novamente abertas. Agora está-se 
novamente enfrentando um campo com lutas que têm alguma 
possibilidade de se tornarem lutas científicas, isto é, confrontos 
regrados de tal modo que, para triunfar, é preciso ser científico: não 
será mais possível triunfar unicamente dissertando de modo vago 
sobre ascription/achievement e sobre anomia, ou apresentando 
quadros estatísticos teoricamente, logo, empiricamente mal 
construídos sobre a “alienação” dos workers [...] (BOURDIEU, 1990, p. 
54).  

 

Por outra parte, Bourdieu também defende que a ciência tem que pensar o 

seu próprio pensamento, pois uma sociologia do conhecimento que não reflete sobre 

si está fadada a ser suplantada, e se tornar apenas instrumento da sociedade. Para 

ele, a sociologia “é uma ciência crítica, crítica dela mesma e das outras ciências; 

crítica também dos poderes, inclusive dos poderes da ciência” (1983, p. 40). E, se 

reportando ao próprio sociólogo, ele diz que “deixar em estado impensado o seu 

próprio pensamento é, para um sociólogo mais ainda que para qualquer outro 

pensador, ficar condenado a ser apenas instrumento daquilo que ele quer pensar” 

(2004, p. 36). Ao olhar com um pouco mais de atenção para a obra que este autor 

nos deixou, nos parece que ele seguiu à risca seus próprios preceitos. 
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1.3 PIERRE BOURDIEU e sua contribuição para o estudo da produção do 
conhecimento: focalizando o conceito de campo científico 
 

Como já ressaltamos no início desse estudo, nosso propósito fundamental 

consiste em realizar uma pesquisa sobre a produção do conhecimento em política 

educacional que se diferencie das investigações que têm sido elaboradas com mais 

freqüência (pesquisa sobre o estado da arte e sobre as bases epistemológicas), de 

forma que ensejamos realizar uma abordagem sociológica sobre o nosso objeto de 

estudo. 

A opção pela teoria da ação de Bourdieu aparece na medida em que seus 

preceitos fundamentais podem nos ajudar a revelar as (re)significações e 

singularidades que um campo, palco de interesses e conflitos, carrega em si quando 

visto sob a ótica de um campo acadêmico que possui relevância no âmbito maior da 

pesquisa educacional. Podem nos ajudar porque compreendemos que essa teoria 

faz uma análise da realidade, considerando suas determinações históricas e 

relacionais, e considerando, também, a ação e a subjetividade dos agentes que dela 

fazem parte, colocando-se, dessa forma, dentro da linha de abordagem crítico-

dialética. 

Pierre Bourdieu foi um sociólogo cujo pensamento constitui uma nova 

maneira de fazer sociologia e de pensar o mundo social, ou seja, tomando, por 

referência, clássicos da Sociologia, ele procurou ampliar o entendimento sociológico 

dos processos de dominação e os seus construtos. Seu pensamento não se resume 

apenas a algumas fórmulas simplificadas que abrangem seus conceitos básicos 

(habitus, campos, dominação, violência simbólica, capital cultural, capital social, 

capital econômico, entre outros). Ao conceber a sociedade como espaço de 

dominação cujos mecanismos estão dissimulados, ele elaborou um sistema 

completo de leitura das relações sociais para que se pudesse desvendar o que se 

passa ‘por trás do pano’ (LARIHE, 2002). 

Assim como os autores que citamos anteriormente (SANTOS, 2001; MORIN, 

2002; dentre outros), Bourdieu também se referiu às diversas abordagens que 

emergem nas Ciências Sociais e fez críticas ao que ele chamou de ‘falsas 

oposições’ que assolam a sociologia afirmando que tais oposições além de fictícias 

são, ao mesmo tempo, perigosas porque conduzem a mutilações. Para exemplificar, 

ele cita a oposição entre as abordagens estruturalistas e fenomenológicas e diz que 



 43

“muitas dessas oposições devem em parte sua existência ao esforço para constituir 

como teoria posturas ligadas à posse de diferentes espécies de capital cultural” 

(BOURDIEU, 1990, p. 50). Para ele, uma das razões para essas divisões é o fato de 

os sociólogos pretenderem impor como única maneira legítima de fazer sociologia: 

aquela que lhe é mais acessível. A nosso ver, essas discussões e a construção da 

sua teoria da ação o aproximam de uma abordagem crítica de produzir 

conhecimento na medida em que sua própria teoria vai se constituir numa tentativa 

de superação das limitações que as abordagens sociológicas clássicas encerram. 

Além disso, a opção de, nesse trabalho, utilizar como referencial teórico a 

teoria social, especialmente a noção de campo de Bourdieu, tentará seguir o que 

propõe Lahire (2002) quando nos diz que a opção por estudar determinado autor, 

que já partiu, deve consistir num esforço intelectual de continuar imaginando e 

criando além do que o próprio já imaginou e pensou. O esforço de se avançar se 

dará na medida em que tentaremos buscar as significações e significados que 

deverão emergir da análise de um campo9 específico: o campo acadêmico da 

produção do conhecimento em política educacional. Tais significações deverão ser 

buscadas na medida em que utilizarmos a análise de discurso, para procurar 

apreender as re-significações que um determinado campo (a priori com 

características estruturais gerais), em um determinado contexto, sofre e introjeta, em 

si mesmo, características subjetivas específicas. 

O próprio Bourdieu (2004) nos diz que devemos pôr para funcionar os 

instrumentos de produção dos autores do passado para termos a condição de 

acesso a um pensamento realmente produtivo. E completa com o seguinte 

raciocínio:  
 
Também a elaboração e transmissão de métodos de pensamento 
eficazes e fecundos nada têm em comum com a circulação das 
‘idéias’ tal como é geralmente pensada: se é permitida esta analogia, 
diria que os trabalhos científicos são parecidos com uma música que 
fosse feita não para ser mais ou menos passivamente escutada, ou 
mesmo executada, mas sim para fornecer princípios de composição 
(BOURDIEU, 2004, p. 63).  

 

                                                 
9 Sem desconhecer que o nosso objeto se situa no campo científico mais amplo, o da pesquisa em 

educação, vamos procurar utilizar esse conceito para analisá-lo a partir da especificidade que um 
campo científico carrega em si, com a devida adequação e contextualização necessárias ao estudo 
de um campo acadêmico, que pode ser tomado como um subcampo do campo científico. 
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Desta forma, nos concentraremos no esforço de pensar sua teoria não 

apenas de modo mecanicista, mas buscando adequá-la ao contexto sócio-histórico 

atual em que nos inserimos. Assim, estamos supondo que o nosso objeto integra 

uma realidade complexa e contraditória, que se forja através de estruturas objetivas 

e elementos subjetivos que devem ser analisados à luz de uma perspectiva que a 

entenda na sua complexidade dialética. 

A opção pelo pensamento teórico de Bourdieu também se deve 

especificamente pela possibilidade de poder estabelecer uma proximidade de sua 

opção metodológica, ou seu habitus científico, com a perspectiva dialética de 

pesquisa. Em Coisas Ditas, este autor discorre sobre sua proximidade com o que 

chama de ‘estruturalismo-construtivista’ e diz 

 
por estruturalismo ou estruturalista, quero dizer que existem, no 
próprio mundo social e não apenas nos sistemas simbólicos – 
linguagem, mito etc. – estruturas objetivas, independentes da 
consciência e da vontade dos agentes, os quais são capazes de 
orientar ou coagir suas práticas e representações. Por 
construtivismo, quero dizer que há, de um lado, uma gênese social 
dos esquemas de percepção, pensamento e ação que são 
constitutivos do que chamo de habitus e, de outro das estruturas 
sociais, em particular do que chamo de campos e grupos [...] 
(BOURDIEU, 1990, p. 149).  

 

Bourdieu também esclarece que a análise da realidade deve considerar um 

enfoque relacional que busque demonstrar o sistema de relações existentes nos 

espaços sociais, inclusive porque ele reconhece a complexidade e pluralidade de 

aspectos que constituem a realidade do mundo social. Isso impõe que se busque 

abordá-la por via da totalidade o que, por outro lado, coloca limites ao conhecimento 

científico. A elaboração e utilização dos conceitos de campo e de habitus para 

análise da sociedade comprovam o caráter de totalidade da realidade expressos na 

obra de Bourdieu. Em seu livro Razões Práticas, ele busca apresentar o que é 

essencial no seu trabalho. 

 
Em primeiro lugar, uma filosofia da ciência que se poderia chamar de 
relacional, já que atribui primazia às relações. [...]. Também uma 
filosofia da ação, chamada às vezes de disposicional, que atualiza as 
potencialidades inscritas nos corpos dos agentes e na estrutura das 
situações nas quais eles atuam ou, mais precisamente, em sua 
relação. Essa filosofia, condensada em um pequeno número de 
conceitos fundamentais – habitus, campo, capital – e que tem como 
ponto central a relação, de mão dupla, entre as estruturas objetivas 
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(dos campos sociais) e as estruturas incorporadas (do habitus) 
(BOURDIEU, 2005, p. 9-10 – itálico no original).  

 

Por essa discussão e entendimento, é que concebemos que sua teoria da 

ação se coloca entre as abordagens crítico-dialéticas da ciência ao se aproximar e 

defender, por exemplo, uma análise da realidade a partir de sua compreensão como 

totalidade. Totalidade aqui entendida de forma diferente do que se proclama nas 

ciências positivas. Habermas (1983) nos ajuda a entender melhor esse conceito e 

suas diferentes abordagens e explica que na teoria analítica da ciência (positivismo), 

o conceito de totalidade baseia-se na teoria dos sistemas na medida em que “o 

processo social é concebido como uma conexão funcional de regularidades 

empíricas” (p. 278). Enquanto que a teoria dialética concebe a realidade social  
 

como totalidade, integrada no espírito dialético, em virtude da 
afirmação axiomática que postula que o todo não é igual à soma das 
partes, não sendo o mesmo passível de uma interpretação orgânica; 
por sua vez, a totalidade não se constitui uma extensão lógica 
determinável mediante a agregação de seus componentes (p. 277). 
 
 

Com base nesse conceito dialético de totalidade, Habermas diz que a 

realidade social não se curva à lógica formal. É dinâmica, estando ela própria em 

mutação inerente à sociedade. Portanto, é impossível definir conceitos específicos 

independentes dos conceitos gerais na análise e compreensão da sociedade como 

totalidade. 

Essa discussão corrobora e nos ajuda a entender as formulações de 

Bourdieu, ao defender que em Ciências Sociais exige-se pensar o objeto em suas 

dimensões micro e macro. Ele diz que é sempre mais fácil pensar objetos e 

realidades que podem ser vistos de maneira mais clara, ou seja, pensar em grupos, 

indivíduos, populações mais ou menos delimitadas, procedimento adotado pelas 

abordagens positivistas, que pensar em termos de relações que se estabelecem 

perante, com ou contra essa determinada realidade. Nesse sentido, e a favor de 

olhar relacional para o real, ele elabora a teoria dos campos – que ele também 

chama de pluralidade dos mundos.  

 
A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia conceptual 
de um modo de construção do objeto que vai comandar – ou 
orientar – todas as opções práticas de pesquisa. Ela funciona como 
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um sinal que lembra o que há que fazer, a saber, verificar que o 
objeto em questão não está isolado de um conjunto de relações de 
que retira o essencial de suas propriedades (BOURDIEU, 2004, p. 
27). 
 

 
Essa discussão está na base do seu pensamento epistemológico, que vai 

defender que a ciência não deve ter apenas um formato, e a própria noção de 

campo esclarece isso melhor. Essa noção de campo vai permitir delimitar o primeiro 

preceito do método “que impõe que se lute por todos os meios contra a inclinação 

primária para pensar o mundo social de maneira realista ou, para dizer como 

Cassirer, substancialista10: é preciso pensar relacionalmente” (BOURDIEU, 2004, p. 

27-28). Ele insistia que o trabalho de pesquisa deveria se basear numa relação 

prática com a teoria, articulado com a mobilização das mais sofisticadas ferramentas 

teóricas, para apreender objetos mais ‘concretos’ ou socialmente considerados 

como menores. 

Nesse mesmo caminho, o autor defende a impossibilidade da neutralidade 

científica e postula a relação íntima entre conhecimento e interesse11 no campo 

                                                 
10 “Para me fazer entender, direi que a leitura ‘substancialista’ e ingenuamente realista considera 

cada prática (como por exemplo, a prática do golfe) ou consumo (por exemplo, a cozinha chinesa) 
em si mesmas, por si mesmas, independentemente do universo das práticas intercambiáveis e 
concebe a correspondência entre as posições sociais (ou as classes vistas como conjuntos 
substanciais) e os gostos ou as práticas como uma relação mecânica e direta [...] O modo de pensar 
substancialista, que é o do senso comum – e do racismo – e que leva a tratar as atividades ou 
preferências próprias a certos indivíduos ou a certos grupos de uma certa sociedade, em um 
determinado momento, como propriedade substanciais, inscritas de uma vez por todas em uma 
espécie de essência biológica ou – o que não é melhor – cultural, leva aos mesmos erros de 
comparação – não mais entre sociedades diferentes, mas entre períodos sucessivos da mesma 
sociedade” (BOURDIEU, 2005, pp. 16 e 17 – itálico no original). 

11 A noção de interesse para Bourdieu se coloca como um instrumento de ruptura com uma visão 
encantada, e mistificadora, das condutas humanas. Ele utiliza a noção de jogo para esclarecer 
melhor o uso da noção de interesse. “Interesse é ‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo 
merece ser jogado e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser perseguidos; é 
reconhecer o jogo e reconhecer os alvos” (BOURDIEU, 2005, p. 139). A noção de jogo aqui é 
utilizada com uma visão ampliada dos diversos campos que se forjam na realidade e da qual 
homens e mulheres fazem parte, como o campo científico, por exemplo. “Lembrar que os jogos 
intelectuais também têm alvos, que esses alvos suscitam interesses – coisas que de certo modo 
todos sabem – é tentar estender a todas as condutas humanas, aí compreendidas as que se 
apresentam ou são vividas como desinteressadas, o modo de explicação e de compreensão de 
aplicação universal que define a visão científica, e arrancar o mundo intelectual do estatuto de 
exceção ou de extraterritorialidade que os intelectuais têm a tendência de lhe atribuir” (Idem, pp. 
137-138). Habermas também se preocupou com a relação entre conhecimento e interesse e afirma 
que em cada abordagem científica estava implícito um certo tipo de interesse (enquanto a empírico-
analítica interessava-se por leis e regularidades da realidade social, a ciência hermenêutica 
preocupava-se com o reino do perceptível e do opinativo), ao qual a teoria crítica deveria 
acrescentar novos interesses para, assim, avançar na produção do conhecimento. “No âmbito da 
visão empírico-analítica da ciência, introduz a teoria crítica um interesse cognoscitivo teórico; no 
âmbito da ciência histórico-hermenêutica, um interesse voltado à prática, e, no âmbito da ciência 
orientada criticamente, um interesse cognoscitivo libertador [...]” (1983, p. 305, itálico no original). 
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científico, ou seja, a assunção/opção por um determinado objeto de estudo está 

impregnada por interesses que são ao mesmo tempo científicos e políticos. Ele nos 

explica que o pesquisador entra na pesquisa munido de suas subjetividades e que 

apreende também as subjetividades que o seu objeto de estudo carrega, afinal o 

objeto de estudo do sociólogo é o mundo social ou parte dele. O que, ademais, leva 

a sociologia a ser uma arma nas lutas no interior do campo social em vez de fazer 

dela apenas um instrumento de conhecimento dessas lutas e do próprio sujeito 

cognoscente, o qual, fazendo o que fizer, não deixa de estar nelas envolvido 

(BOURDIEU, 2004). 

É preciso lembrar que Bourdieu também defendia a necessidade do rigor 

científico, que não deve ser confundida com rigidez metodológica, presente nos 

postulados dos que defendiam a unidade da ciência via assunção da unidade do 

método. Daí a necessidade de articular diversas estratégias metodológicas, para 

cercar o objeto de forma relacional e contextualizada, afinal para ele o que é 

histórico deve ser contextualizado. Assim, podemos entender que utilizar a análise 

de discurso como método de procedimento é perfeitamente possível, tanto pelo que 

está dito acima, quanto por podermos identificar em seus trabalhos referências a 

estudos dessa natureza, como o livro “A economia das trocas lingüísticas: o que 

falar quer dizer” (BOURDIEU, 1996), no qual propõe um estudo sociolingüístico e 

desenvolve uma análise dos enunciados performativos. 

Para esse autor, as palavras estão carregadas de sentidos e significados que 

nem sempre são cientificamente adequados, e “a linguagem é um enorme 
depósito de pré-construções naturalizadas, portanto, ignoradas como tal, que 

funcionam como instrumentos inconscientes de construção” (BOURDIEU, 2004, p. 

39). Elas abordam, muitas vezes ao mesmo tempo, uma categoria social e uma 

categoria mental. Esse autor defende uma análise sociológica da língua e diz que 
 
uma ciência rigorosa da linguagem substitui a questão saussuriana 
das condições de possibilidade da intelecção (isto é, a língua) pela 
análise das condições sociais de possibilidade de produção e 
circulação lingüísticas. As características mais importantes do 
discurso se devem às relações de produção lingüísticas nas quais 
ele é produzido. O signo não tem existência (salvo abstrata, nos 
dicionários) fora de um modo de produção lingüístico concreto 
(BOURDIEU, 2003a, p. 146-147). 
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Em suma, podemos dizer que sua abordagem epistemológica está pautada 

na pretensão de articular, dialeticamente, o ator e a estrutura social, via 

conhecimento praxiológico12, que teria por objeto não somente o sistema de 

relações objetivas, que o modo de conhecimento objetivista constrói, mas também 

as relações dialéticas entre essas estruturas objetivas e as disposições estruturadas 

nas quais elas se atualizam e tendem a reproduzir. 

Ou seja, a opção por Bourdieu se dá por dois aspectos que se 

complementam: por um lado, alguns dos conceitos por ele elaborados servem para 

iluminar a análise da realidade, que é foco deste estudo, por outro, buscamos nos 

aproximar da sua forma de pensar sobre a ciência e, conseqüentemente, do 

caminho teórico-metodológico por ele adotado. 

 

1.3.1 O conceito de campo e sua relação com a organização social 
 

Podemos dizer que a teoria da ação de Bourdieu surge da análise que ele faz 

da complexidade que envolve a sociedade e as relações que nela se desenvolvem 

em sua própria vivência de pesquisador e em seu processo de constituição como 

sociólogo. Essa teoria refere-se  

 
a uma reflexão sobre a pluralidade das lógicas correspondentes aos 
diferentes mundos, ou seja, aos diferentes campos enquanto 
lugares onde se constroem sensos comuns, lugares-comuns, 
sistemas de tópicos irredutíveis uns aos outros (BOURDIEU, 1990, 
p. 34). 

 

O empreendimento epistemológico desse autor partiu da convicção de que 

não se pode capturar a lógica do mundo social “a não ser submergindo na 

particularidade de uma realidade empírica, historicamente situada e datada, para 

construí-la, porém, como ‘caso particular do possível’” (BOURDIEU, 2005, p. 15). É 

nesse sentido que, durante seu percurso de constituição de cientista social, ele vai 

construindo conceitos fundamentais (habitus, campo e capital), que possibilitam 

analisar o mundo sob a ótica da realidade relacional, das relações de poder que nela 
                                                 
12 É importante ressaltar que Bourdieu não empregava o conceito de práxis em seus estudos que, 

para ele, é um conceito que tem um ligeiro ar de grandiloqüência teórica e aparenta marxismo 
convencional. Ele sempre falou simplesmente de prática. Mesmo assim, as análises do seu trabalho 
e da sua teoria nos autorizam a utilizar o termo acima na medida em que nas suas formulações 
estava sempre de forma mais ou menos implícita a noção de práxis na sua utilização de conceitos 
como habitus, estratégias..., como ele próprio explica em Coisas Ditas (BOURDIEU, 1990). 
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se engendram, das forças que atuam sobre os agentes e daquelas que os agentes 

carregam na construção histórica da realidade social.  

Essa é uma lógica que se recusa a tratar a realidade como estática, passível 

apenas de regularidades, que se recusa a tratar o homem como sujeito pré-

determinado e que se recusa a ver o espaço social, construído a partir de uma lógica 

estruturada e imutável. 

 
A noção de espaço contém, em si, o princípio de uma apreensão 
relacional do mundo social: ela afirma, de fato, que toda a ‘realidade’ 
que designa reside na exterioridade mútua dos elementos que a 
compõem. Os seres aparentes, diretamente visíveis, quer se trate 
de indivíduos quer de grupos, existem e subsistem na e pela 
diferença, isto é, enquanto ocupam posições relativas em um 
espaço de relações que, ainda que invisível e sempre difícil de 
expressar empiricamente, é a realidade mais real (...) e o princípio 
real dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos (BOURDIEU, 
2005, p. 48-49). 

 

Essa noção de espaço (e sua relação com a epistemologia genética) é 

importante para entendermos o conceito de campo em sua teoria da ação. O campo 

é um espaço social que possui uma estrutura própria, relativamente autônoma em 

relação a outros espaços sociais. É um espaço estruturado de posições ou de 

postos, cujos proprietários dependem de suas posições dentro desses espaços e 

que podem ser analisados independentemente das características dos seus 

ocupantes, mas, em parte, essas características são determinadas pelos seus 

ocupantes (BOURDIEU, 1983). 

Nesse sentido, a sociedade é considerada como um vasto campo social 

desigual, cabendo ao trabalho do sociólogo descobrir as homologias estruturais 

entre a posição na sociedade e os diferentes campos sociais construídos pela 

análise sociológica. Ela é formada por um conjunto de campos sociais, mais ou 

menos autônomos, atravessado pela luta de classes. Os campos surgem devido ao 

processo de diferenciação progressiva do mundo social, afinal, a evolução das 

sociedades traz novos universos, novos domínios (os campos), resultante da divisão 

social do trabalho. É o processo de diferenciação que permite a distinção de uns e 

de outros nos campos (funções religiosas, econômicas, científicas, jurídicas, 

políticas, etc.). 

Bourdieu (1983) complementa sua reflexão dizendo que um campo se 

particulariza como um espaço onde manifestam relações de poder, o que significa 
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que ele se estrutura a partir da distribuição desigual de um quantum social, que 

determina a posição de um agente específico no seu seio. Essa compreensão da 

realidade social a partir de espaços sociais e de campos de poder rompe com a 

tendência de pensar a sociedade a partir de uma classificação abstrata, como a 

divisão da sociedade em classes, proposta por Marx. 

 
Falar de espaço social é resolver, ao fazê-lo desaparecer, o problema 
da existência e da não-existência das classes [...]: podemos negar a 
existência das classes sem negar o essencial do que os defensores 
da noção acreditam afirmar através dela, isto é, a diferenciação social, 
que pode gerar antagonismos individuais e, às vezes, enfrentamentos 
coletivos entre os agentes situados em posições diferentes no espaço 
social (BOURDIEU, 2005, p. 49). 

  

É necessário destacar que a cada campo corresponde um habitus (sistema 

de disposições incorporadas), próprio do campo e para que ele funcione é preciso 

que haja objetos de disputa e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de 

habitus que impliquem no conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes ao 

jogo. Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do campo tem condição de 

jogar o jogo e de acreditar n(a importância d)esse jogo. Cada agente do campo é 

caracterizado por sua trajetória social, seu habitus e sua posição no campo. 

É importante compreender que, ao utilizar o conceito de habitus, Bourdieu 

(1983) o faz por dentro (enraizado em) de sua concepção epistemológica (que está 

prenhe de pressupostos gnoseológicos e ontológicos). Ou seja, o habitus é algo que 

se adquiriu, que se incorporou sob forma de disposições permanentes. É uma noção 

que se refere a algo histórico, “que é ligado à história individual, e que se inscreve 

num modo de pensamento genético (...), de fato, o habitus é um capital, que sendo 

incorporado, se apresenta com as aparências de algo inato” (p. 105). 

Na definição e esclarecimento do conceito de campo, Bourdieu (1983, p. 107) 

o diferencia do conceito de aparelho (conceito utilizado por Althusser). Para ele, a 

noção de aparelho está vinculada ao pior dos funcionalismos: “é uma máquina 

infernal, programada para realizar certos fins”. 

Um aparelho (ou instituição total) remete a algo mecanicamente submetido a 

uma intenção central, enquanto que a noção de campo é entendida como campo de 

forças, e também de lutas que visam transformar esse campo de forças 

(BOURDIEU, 2003b). O sistema escolar, o Estado, a Igreja, não são aparelhos, mas 
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campos que, em certas condições, podem funcionar como aparelhos e são estas 

condições que ele examina. 
 
Num campo, os agentes e as instituições estão em luta, com forças 
diferentes e segundo regras constitutivas deste espaço de jogo, para 
se apropriar dos lucros específicos que estão em jogo neste jogo. Os 
que dominam o campo possuem os meios de fazê-lo funcionar em seu 
benefício; mas devem contar com a resistência dos dominados. Um 
campo se torna aparelho quando os dominantes possuem os meios 
de anular a resistência e as reações dos dominados. Isto é, quando o 
baixo clero, os militantes, as populares etc., não podem fazer mais do 
que sofrer a dominação; quando os movimentos são de cima para 
baixo e os efeitos de dominação são tais que a luta e a dialética 
constitutivas do campo cessam. Existe história enquanto existem 
pessoas que se revoltam, que fazem história (BOURDIEU, 1983, p. 
106-107). 

 
Essas referências e essa definição de espaço e de campo e sua articulação 

com a noção de habitus tornam evidentes que este autor considera as dimensões 

subjetivas do fenômeno social tal como é próprio das abordagens crítico-dialéticas. 

Também podemos destacar que ao falar dos diversos tipos de capital, ele vai 

defender que a dominação social não é só econômica, mas também cultural. 

Pensando a educação nesse contexto, podemos entendê-la como um campo pouco 

valorizado em diversos aspectos, o que reflete na produção do conhecimento sobre 

a mesma. Mesmo considerando que um campo tem uma autonomia relativa, e que 

as lutas que nele ocorrem têm uma lógica interna, o seu resultado nas lutas externas 

a ele (econômicas, sociais, políticas) pesam fortemente sobre a questão das 

relações de força externa. Aqui no nosso país, por exemplo, as diferenças 

(econômicas, políticas, sociais) que marcam as regiões do Centro-Sul em relação às 

regiões do Norte-Nordeste também se refletem no campo da pesquisa em 

educação. 

Especificamente aqui no nosso estudo, é significativo o conceito de campo 
científico, na medida em que estamos interessados em discutir o funcionamento de 

um campo que envolve a pesquisa e o debate sobre o conhecimento, com o foco na 

produção do conhecimento sobre política educacional. 

Podemos considerar a produção do conhecimento em política educacional um 

campo acadêmico de pesquisa ou subcampo do campo da pesquisa educacional. 

Nesse caso, o mesmo sofre as interferências e é marcado por processos 

característicos ao campo que lhe dá origem. Como exemplo, podemos destacar, 
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considerando que os objetos de estudos vão emergir da realidade sócio-histórica, o 

‘modismo’ da pesquisa que acomete o campo da educação de tempos em tempos, 

seja na dimensão epistemológica, seja na dimensão temática, que também vai se 

abater nos estudos que versam sobre a política educacional.  

Nesse âmbito temático, por exemplo, a década de 90 do século passado vê 

surgir/se firmar a pesquisa sobre educação como política pública tomando o lugar 

das pesquisas sobre planejamento e administração técnico-burocrática que era foco 

das pesquisas no período anterior. Ou seja, assim como o período em tela vai ser 

palco de debates sobre a temática política educacional, as pesquisas vão refletir 

esse momento, próprio de uma dinâmica relacional que acomete os campos 

revelando a própria dinâmica do real. Daí a proliferação de núcleos/linhas de 

pesquisa sobre política educacional nos PPGEs e a problematização do tema por 

várias instâncias, como associações de classe ou entidades científicas.  

 

1.3.2 A noção de campo científico 
 

Para Bourdieu (2003), o campo científico pode ser entendido como o espaço 

de jogo de uma luta concorrencial pelo monopólio da autoridade científica 

“(capacidade técnica e poder social) e da competência científica (capacidade de 

falar e agir legitimamente, isto é, de maneira autorizada e com autoridade) que são 

socialmente outorgadas a um agente determinado” (p. 122). Isto é, o funcionamento 

do campo científico produz e supõe uma forma específica de interesse o que, por 

seu turno, resulta dizer que é inútil distinguir interesses científicos e interesses 

sociais. Dizer que esse campo é o lugar da luta concorrencial pelo monopólio da 

autoridade científica é dizer que “o próprio funcionamento do campo científico 

produz e supõe uma forma específica de interesse, pois as práticas científicas 

aparecem desinteressadas apenas quando referidas a interesses diferentes, 

produzidos e exigidos por outros campos” (p. 123). 

Assim, as práticas científicas são permeadas não apenas por interesses 

cognoscitivos ou ideológicos, mas também por interesses orientados para a 

aquisição de autoridade científica (prestígio, reconhecimento, celebridade, etc). Para 

ressaltar esse fenômeno, Bourdieu (2003) cita Reif (1961): 
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Um cientista procura fazer as pesquisas que ele considera 
importantes. Mas a satisfação intrínseca e o interesse não são 
suas únicas motivações. Isto transparece quando observamos o 
que acontece quando um pesquisador descobre uma publicação 
com os resultados a que ele estava quase chegando: fica quase 
transtornado, ainda que o interesse intrínseco de seu trabalho não 
tenha sido afetado. Isto porque seu trabalho não deve ser 
interessante somente para ele, mas deve ser também 
importante para os outros13 (p. 114-115). 

 

Para Bourdieu (2003), a análise do campo científico deve abarcar uma análise 

interna, no campo epistemológico, e uma externa, que aludiria às condições sociais 

do aparecimento de tal campo. 

 
É o campo científico (lugar de luta política pela dominação científica) 
que designa a cada pesquisador, em função da sua posição, seus 
problemas, políticos e científicos, bem como seus métodos e 
estratégias científicas que - por se definirem expressa ou 
objetivamente pela referência ao sistema de posições políticas e 
científicas constitutivas do campo científico - são ao mesmo tempo 
estratégias políticas. Não há “escolha” científica – do campo de 
pesquisa, métodos empregados, lugar de publicação; ou entre uma 
publicação imediata de resultados parcialmente verificados e uma 
publicação tardia de resultados plenamente controlados - que não 
seja uma estratégia política de investimento objetivamente orientada 
para a maximização do lucro propriamente científico, a obtenção do 
reconhecimento dos pares-concorrentes (p. 116). 

 

Segundo este autor, o tipo de luta científico-política pela legitimidade depende 

da estrutura que se forja no interior de cada campo, que é também condicionada por 

fatores externos a ele. O campo de pesquisa sobre o tema política educacional no 

Brasil pode ser considerado um campo (ou subcampo) que já possui legitimação no 

espaço acadêmico. Isso se considerarmos alguns indícios como: a grande 

quantidade de publicações na área; os núcleos/grupos de pesquisa sobre o tema 

que já se encontram registrados no Conselho Nacional de Pesquisa Científica e 

Tecnológica (CNPq) e na CAPES, alguns vinculados a PPGEs; os grupos de 

trabalho mais ou menos consolidados em instituições científicas amplamente 

reconhecidas nacional e internacionalmente, como o da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). 

                                                 
13 Grifados no original. 
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Além disso, em todos os campos são encontrados os dominantes14, cujas 

posições advêm do reconhecimento do montante do capital científico de que são 

detentores, e os dominados, ou novatos, que necessitam ter reconhecida a 

importância do seu capital, das suas potencialidades, bem como da sua posição 

atual e potencial no campo. Na realidade os “aspirantes” a pesquisador, por 

exemplo, os candidatos a alunos de cursos de pós-graduação, precisam conhecer 

as temáticas que vêm sendo desenvolvidas pelos pesquisadores “dominantes” do 

programa, para se adequar às mesmas ou para conferir até que ponto seus 

interesses de pesquisas vão se intercambiar. Há ainda um jogo de forças nele 

presentes, cujo resultado vai permitir, ou não, o avanço significativo da produção do 

conhecimento de que o campo se ocupa (BOURDIEU, 2003). 

Ou seja, há uma busca por um processo de legitimação que se processa por 

meio de uma série de ritos e práticas que passam pela percepção da importância e 

interesse pelo que se pesquisa, não apenas para o pesquisador, mas também para 

os outros. Entendendo estes outros como os pares-concorrentes da comunidade 

científica, ou seja, a luta pela autoridade científica vai incidir sobre as escolhas 

(político-científica) que o pesquisador faz do objeto a ser pesquisado. Essa 

importância e interesse que o tema/objeto de estudo encerra também estão 

intimamente ligados à abordagem epistemológica de determinado grupo/linha de 

pesquisadores. Isso significa que, para um grupo que defende pesquisa como 

intervenção na realidade, em tese, não interessam pesquisas teóricas 

contemplativas (como, por exemplo, as do tipo descritivo) que não visassem, como 

produto final, a possibilidade de influenciar ou mesmo intervir, de forma a superar 

problemas detectados. 

Dizer que o campo científico é um espaço de lutas é reconhecer que essas 

lutas se dão não apenas no campo epistemológico, mas também no campo político 

dos interesses, assim o funcionamento do campo científico supõe e produz uma 

forma específica de interesse (as práticas científicas não são desinteressadas). São 

práticas orientadas para a aquisição de autoridade científica, traduzida em prestígio, 

reconhecimento, que estão atreladas à competência técnica do pesquisador (opção 

por um método reconhecido/imposição de uma definição de ciência que suponha 

                                                 
14 “É dominante quem consegue impor uma definição de ciência pela qual a realização mais perfeita 

consiste em ter, ser e fazer aquilo que eles têm, são e fazem” (BOURDIEU, 2003, p. 18). 
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uma boa maneira de fazer ciência) e ao interesse externo que sua pesquisa 

desperta.  

Esse pensamento é singular para entender a sociologia do conhecimento 

proposta por Bourdieu, principalmente quando podemos contrapô-la a outras formas 

já conhecidas no campo científico da educação e ciência social. O positivismo lógico 

de Popper (1999, p. 14), por exemplo, defende que a teoria do conhecimento deve 

esclarecer a tensão entre conhecimento e ignorância, os problemas da Sociologia 

surgiriam da constatação “de que algo no nosso pretenso saber não está em 

ordem”. Ou seja, o interesse aqui reside na saída de um estado de ignorância para 

um estado de conhecimento e um problema (e o interesse) nas Ciências Sociais 

pode ser algo meramente epistemológico. Adorno (1983, p. 49) se contrapõe a essa 

forma de pensar e diz que os problemas sociais é que devem se constituir em 

interesses para as Ciências Sociais, os problemas práticos, “talvez até uma situação 

problemática do mundo”. 

Ou seja, a forma de pensar sobre a ciência e de entender a lógica da teoria 

do conhecimento também traz implícitos os interesses científicos, que são, ao 

mesmo tempo, políticos e sociais. Pode-se dizer também que o interesse científico é 

intrínseco e extrínseco, busca-se pesquisar não apenas o que é interessante para si 

próprio e para sua carreira acadêmica, mas também o que é relevante para a 

comunidade científica, aquilo que os pares-concorrentes reconhecem como um 

problema cientificamente relevante e viável. O problema de pesquisa é então 

indissociavelmente político e científico e as estratégias de pesquisa (métodos) são 

ao mesmo tempo estratégias políticas. 

A sociologia da ciência repousa no postulado de que a verdade – mesmo em 

se tratando desse produto particular que é a verdade científica – reside numa 

espécie particular de condições sociais de produção, isto é, mais precisamente, num 

estado determinado da estrutura e do funcionamento do campo científico. O 

universo ‘puro’ da mais ‘pura’ ciência é um campo social como outro qualquer, “com 

suas relações de força e monopólios, lutas e estratégias, interesses e lucros, mas no 

qual todas essas invariantes se revestem de formas específicas” (BOURDIEU, 2003, 

p. 122). 

Dessa forma, podemos concordar com Bourdieu quando ele afirma que a 

‘crise’ atual que acomete a sociologia é produtiva e leva ao progresso da Ciência 

Social e coloca questões cruciais para a produção do conhecimento. As lutas, a 
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concorrência e a complexidade cada vez maior dos problemas sociais que emergem 

da dinamicidade do mundo social vão fazer surgir novos grupos e novas formas de 

pesquisar que buscarão reconhecimento legítimo frente à comunidade científica. 

Isso, claro, leva aos riscos dos modismos e também pode gerar equívocos de ordem 

epistemológica, tal como aconteceu no campo da Educação.  

 
Referimo-nos, por exemplo, a práticas ainda muito presentes nos 
projetos de pesquisa em Educação, tais como: tratar a metodologia 
como um âmbito que independa, mesmo que parcialmente, do 
delineamento teórico da construção do objeto, criar quadros teóricos 
que “constroem a priori o objeto”, restringindo a investigação a uma 
prática em que os achados, previamente definidos, são sempre 
identificados pelo “trabalho de campo” [...] (BRANDÃO; BONAMINO, 
1999, p. 93). 
 

 

1.3.3 Campo científico como espaço definidor de um tipo de ciência 
 

O movimento de legitimação e conservação de um campo anda em paralelo 

com a conservação dos que nele permanecem e ocupam uma posição de 

dominação. Essa permanência se dá a partir da busca pela autoridade científica, 

capital social que assegura um poder sobre mecanismos constitutivos do campo. 

Essa espécie particular de capital, que pode ser acumulado, transmitido ou 

reconvertido em outras espécies, favorece a aquisição de capital suplementar: 

acesso a cargos, a fundos de pesquisa, distinções, bolsas, etc. 

Bourdieu (2003) nos diz que no campo científico essa espécie de capital 

social tem um valor diferencial: acumular capital é fazer um ‘nome’, um nome 

próprio, um nome reconhecido, marca que distingue seu portador, arrancando-o 

como forma visível do fundo indiferenciado, despercebido, obscuro, no qual se perde 

o homem comum. 

A busca dessa autoridade se dá dentro do próprio campo, porque os 

produtores de pesquisa têm como clientes seus próprios concorrentes, são eles que 

avaliam o valor dos seus produtos e vão imputar determinada autoridade científica 

para um agente.  

Nessa luta está em jogo o poder de impor uma definição de ciência que mais 

esteja de acordo com seus interesses específicos. A definição mais apropriada será 

a que lhe permita ocupar legitimamente a posição dominante e a que assegure, aos 
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talentos científicos de que ele é detentor, a título pessoal ou institucional, a mais alta 

posição na hierarquia dos valores científicos. Nesse jogo (luta), aqueles que 

conseguem impor uma definição de ciência são os dominantes e eles conseguem 

impor a premissa de que “a realização mais perfeita (de ciência) consiste em ter, ser 

e fazer aquilo que eles têm, são e fazem” (BOURDIEU, 2003, p. 118). 

A luta e concorrência dentro dos campos também se refletem na busca de 

legitimação de subáreas ou subcampos do conhecimento (como podemos designar 

o campo acadêmico de estudos sobre política educacional), o que leva os 

pesquisadores a lançarem mão de estratégias de fortalecimento da área, conforme 

trataremos nos capítulo seis. Ou seja, mesmo que o campo seja marcado por lutas, 

os agentes que o compõem têm pelo menos o interesse em que o campo exista e, 

portanto, mantêm uma ‘cumplicidade objetiva’ para além das lutas que os opõem. 

Observamos, então, que esse procedimento revela que os interesses sociais são 

sempre específicos de cada campo e não se reduzem apenas ao interesse de tipo 

econômico. Há um interesse coletivo de manter o campo em funcionamento. 

A estrutura da distribuição do capital científico está na base das 

transformações do campo científico e se manifesta por intermédio das estratégias de 

conservação ou de subversão da estrutura que ela mesma produz. A posição de 

cada agente é resultado das estratégias desse agente e seus concorrentes; as 

transformações da estrutura do campo são o produto das estratégias de 

conservação ou subversão do campo. Os investimentos dependem da posição do 

agente no campo – sua importância no campo, a importância do seu capital e o 

potencial de reconhecimento de sua posição atual e potencial no campo -, de forma 

que, para compreender as transformações das práticas científicas é preciso 

relacionar as diferentes estratégias científicas com a importância do capital possuído 

(BOURDIEU, 2003). 

Ou seja, o campo científico é um lugar de luta concorrencial mais ou menos 

desigual entre agentes desigualmente dotados de capital específico. Nessa luta se 

deve “cada vez, procurar as formas específicas, entre o novo que está entrando e 

que tenta forçar o direito de entrada e o dominante que tenta defender o monopólio e 

excluir a concorrência” (BOURDIEU, 1983, p. 89). Essa luta pela autoridade 

científica ocorre teoricamente a partir de duas formas estruturais: o monopólio do 

capital e a concorrência perfeita. Dominante e dominados vão recorrer a diferentes 

estratégias para se manterem no campo. 
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Bourdieu (2003) diz que os dominantes, por exemplo, recorrem às estratégias 

de conservação da ordem estabelecida visando sua perpetuação. A ordem aqui é 

compreendida como a ciência em estado objetivado (instrumentos, métodos, 

técnicas, etc) e em estado incorporado (habitus científico) e mais um conjunto de 

instituições encarregadas de assegurar a produção e a veiculação dessa produção 

(escola, revistas, academias, prêmios...). Os novatos, por seu turno, podem orientar-

se para as estratégias de sucessão ou de subversão. Tais estratégias dependem 

das disposições em relação à ordem social estabelecida. 

Mas, não se deve esquecer que no campo científico, assim como em outros 

campos específicos, ocorrem movimentos de revolução, inclusive porque sua lógica 

interna não é refratária aos condicionantes do próprio universo social. Ou seja, o 

campo científico e a própria ciência vão sofrer alterações/transformações ao longo 

da história, num processo que Thomas Kuhn, por exemplo, chamou de teoria das 

revoluções científicas. Como acontece a revolução dentro do campo científico? 

Como já ressaltamos, Bourdieu nos lembra que os interesses que estão em jogo no 

jogo do campo científico são ao mesmo tempo científicos e políticos. Ele ressalta 

que uma propriedade específica e menos visível em um campo é a de que todas as 

pessoas que nele estão engajadas têm um certo número de interesses fundamentais 

em comum, a saber, tudo aquilo que está ligado à própria existência do campo. 

Além disso, o campo científico tem uma ordem social que serve aos interesses 

daqueles que recebem seus proveitos (estando fora ou dentro do mesmo).  

 
O fato de que o campo científico comporta sempre uma parte de 
arbitrário social na medida em que ele se serve dos interesses de 
quem é capaz (no campo e/ou fora dele) de receber os proveitos não 
exclui que, sob certas condições, a própria lógica do campo (em 
particular, a luta entre dominantes e recém-chegados e a censura 
mútua que daí resulta) exerça um desvio sistemático dos fins que 
transforma continuamente a busca dos interesses privados (no duplo 
sentido da palavra) em algo proveitoso para o progresso da ciência 
(BOURDIEU, 2003, p. 130). 

 

A ciência (e as transformações que ela sofre) tem a dupla função de se 

legitimar ideologicamente dentro do próprio campo científico e de se colocar frente à 

sociedade em geral como uma resposta legítima aos problemas via aplicação de 

critérios objetivos. Então, a teoria e o método que ela comporta ocupam lugar de 

destaque nas possibilidades de revoluções, pois, mesmo havendo uma relação entre 
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as rupturas científicas, as revoluções contra a ordem científica e as revoluções 

contra a ordem estabelecida, “os interessados estão dentro do campo e o 

equipamento necessário à revolução científica só pode ser adquirido na e pela 

cidadela científica” (BOURDIEU, 2003, p. 143).  

 

1.4 Os intelectuais e sua atuação no campo científico e acadêmico 
 

Compreender o campo científico ou o campo acadêmico específico, aqui foco 

da nossa atenção, implica também compreender quem são os atores que o 

compõem, que fazem com que esse campo tenha vida. No nosso caso estamos 

tratando especificamente com os intelectuais, e algumas questões podem ser 

debatidas para um melhor entendimento do seu papel e sua inserção no interior do 

campo acadêmico. Assim, buscamos também compreender quem são os atores que 

o compõem, que fazem com que esse campo tenha vida. 

O próprio Bourdieu se ocupou disso nos seus estudos sobre o campo, como 

já ressaltamos anteriormente, e destaca que em cada campo existem agentes que 

estão em luta, em busca dos lucros específicos que podem ser obtidos nesse 

campo. Nessa delimitação, ele vai lembrar que estes agentes (no nosso caso: os 

intelectuais) são caracterizados por seu capital (social, cultural, político) que vai lhe 

imprimir a posição de dominante ou dominado no interior das lutas no campo. Outros 

autores clássicos da sociologia podem nos ajudar a debater/elucidar essa questão. 

Em seu texto Ciência como Vocação (1989), Weber debate o problema da 

profissionalização do intelectual na Alemanha problematizando as relações 

estruturais e objetivas de sua entrada nesse campo acadêmico e profissional. A 

descrição feita por esse autor sobre as posições ocupadas pelos iniciantes na 

carreira acadêmica em relação aos catedráticos daquela época se aproxima do que 

Bourdieu chama de relação entre dominantes e dominados. Por exemplo, Weber 

nos conta que são os iniciantes que se ocupam das disciplinas/cursos menos 

importantes, já que os cursos principais são ministrados pelos catedráticos, ou seja, 

pelos professores que já estão plenamente estabelecidos dentro da ordem social 

acadêmica. 

Esse autor compara a universidade com uma organização capitalista na 

medida em que ela se assemelha a uma empresa, e chega a relacionar o trabalho 

dos professores/pesquisadores iniciantes com o trabalho realizado por um operário 
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numa fábrica. Nessa exemplificação, ele diz que os intelectuais quando ainda são 

assistentes (posição anterior à de professor) vão ter uma vida precária como os 

trabalhadores de uma fábrica, isso tanto no que diz respeito à relação de 

subordinação entre os agentes que fazem parte da organização (“empregados e 

patrões”), quanto em relação aos proventos recebidos pelo trabalho. Essa situação, 

que retrata a universidade alemã do início do século passado, talvez não esteja tão 

distante do que podemos ver nas nossas universidades atuais. Os ritos de entrada 

no campo acadêmico e as relações que se travam dentro da dinâmica de sua 

manutenção também podem ser vistos sob essa ótica, afinal o professor iniciante, 

candidato a pesquisador, entra numa ordem estabelecida (da qual a quantidade de 

aulas a ser dada, a inserção/constituição de grupo de pesquisa, a busca de apoio 

financeiro, o atendimento às exigências de produtividade são alguns exemplos) e 

tenta se adequar, para, aos poucos, ir “encontrando seu lugar ao sol”. 

Por outro lado, Weber (1989) também nos diz que a vocação da ciência é ser 

especializada, o que impõe ao pesquisador a necessidade se ser apaixonado pelo 

que faz e a se envolver com o trabalho, pois ciência não é quantificação pura, a 

‘pessoa total’ está envolvida, ou seja, não há construção científica neutra e 

desinteressada. Essa assertiva corrobora com o que já afirmamos antes: a opção de 

investigação é sempre uma opção política e há sempre uma relação entre 

conhecimento e interesse. A análise de campo acadêmico, como a que estamos 

realizando e apresentando os resultados aqui nesse estudo, necessita também de 

um olhar para os interesses, os motivos que estão na base da opção política de 

estudo sobre determinada área do conhecimento ou de determinados temas. 

Os interesses são reveladores não apenas de opções, mas também das lutas 

que se travam em determinado campo, afinal Bourdieu (2003) já nos falou que os 

interesses não nascem apenas de motivações intrínsecas, pois o que é percebido 

como importante e interessante é o que pode ser visto nessa perspectiva pelos 

outros, e faz aparecer aquele que o produz como importante e interessante aos 

olhos dos outros. 

Nesse movimento, destacamos também que o resultado do trabalho 

intelectual é fruto de uma atuação perseverante mais intuição imaginativa, ou uma 

atitude criativa, e que o reconhecimento do cientista está em cumprir sua tarefa, ou 

seja, “em ciência, apenas aquele que cumpre sua tarefa tem ‘personalidade’” 

(WEBER, 1989, p. 147). Essas considerações nos levam a perguntar: quem é o 
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intelectual/pesquisador atual? Quais as suas tarefas? Qual a sua autonomia dentro 

do campo da pesquisa? 

De uma forma geral, podemos dizer que os intelectuais são, ou assim se 

auto-designam, o grupo autorizado a realizar as sínteses explicativas sobre a 

realidade. Pois, sendo o conhecimento científico reconhecido como uma explicação 

hegemônica sobre a realidade, devido às configurações sociais e políticas que o 

cercam, é certo que os intelectuais se arvorem como grupo responsável pelo 

monopólio desse discurso legítimo sobre o real (o discurso científico). 

Alguns autores clássicos vão se preocupar em distinguir entre, basicamente, 

dois tipos de intelectuais: os que produzem conhecimento para uma atuação prática 

frente os problemas sociais e se engajam na luta política e os que produzem 

conhecimento teórico do tipo tradicional. Gramsci (1985), por exemplo, vai designar 

os integrantes do primeiro grupo de ‘intelectual orgânico’ e do segundo de 

‘intelectual tradicional’; Bourdieu (1983) de ‘intelectual responsável’ e ‘intelectual 

livre’ respectivamente; Mannheim (1976, 1982), mesmo sem usar uma tipologia, 

também faz referência a essa distinção. 

Gramsci (1985) questiona os limites máximos na acepção de ‘intelectual’ e 

pergunta se é possível encontrar um critério unitário para caracterizar igualmente 

todas as atividades intelectuais e para distingui-las de outros agrupamentos sociais. 

Para ele, o erro metodológico é procurar esse critério no que é intrínseco às 

atividades intelectuais e afirma que se deve buscá-la no conjunto geral das relações 

sociais. Pois, uma atividade em determinadas condições e em determinadas 

relações sociais é que caracteriza alguém, como, por exemplo, o operário ou 

proletário. A nosso ver, essa é uma discussão que está de acordo com o 

pensamento de Bourdieu, quando ele nos diz que o real é relacional e que 

precisamos analisar os fenômenos na totalidade das suas relações. 

Na tentativa de caracterizar a atividade intelectual, Gramsci vai afirmar que 

por mais mecânica que seja a atividade executada, há nela um mínimo de atividade 

intelectual criadora. A partir dessa discussão, ele vai afirmar que “todos os homens 

são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham 

na sociedade a função de intelectuais”. Neste contexto se tem a distinção entre o 

intelectual tradicional e o intelectual orgânico. Se uma atividade é caracterizada por 

sua ação social, ele vai defender que o modo de ser do intelectual não deve se 

pautar apenas na eloqüência (intelectual tradicional), mas numa atuação ativa na 
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vida prática (intelectual orgânico), “como construtor, organizador, ‘persuasor 

permanente’, (...), [que] da técnica-trabalho, eleva-se à técnica-ciência e à 

concepção humanista histórica, sem a qual se permanece “especialista” e não 

chega-se a ‘dirigente’ (especialista mais político)” (GRAMSCI, 1985, p. 7-8). 

Por essa perspectiva, as tarefas do intelectual estão intimamente ligadas à 

sua atuação profissional e político-social. Nesse sentido, pensamos nas tarefas 

postas aos intelectuais vinculados às instituições de ensino superior públicas do 

nosso país, que estão às voltas com metas de produtividade definidas pelos 

sistemas de avaliação da pós-graduação que consideram como “prova” da produção 

e da atuação intelectual aquilo que ele consegue sistematizar e publicar. Essa busca 

da produtividade, sendo um requisito para se manter no campo, poderia ser 

considerada então uma ‘tarefa obrigatória’ para todos. No entanto as 

formas/estratégias utilizadas na sua produção [produção de conhecimento] 

carregam em si os interesses e as opções políticas de cada intelectual, e vai dizer 

que tipo de intelectual ele é. 

Tentando compreender essa atividade em seu conjunto, buscamos a 

caracterização proposta por Mannheim (1982) que, partindo do ponto de vista da 

organização de uma sociedade dividida em classes, assim caracteriza o grupo dos 

intelectuais: 

 
é um agregado que está entre as classes, mas não acima delas. 
Individualmente os membros do grupo dos intelectuais podem ter, 
como é o caso freqüentemente, uma orientação particular de classe e, 
em conflitos reais, podem aliar-se a um ou outro partido político (p. 
104-105). 

 

Nesse sentido, suas escolhas e interesses podem se alinhar ou não com uma 

clara posição de classe, mas, além e acima dessas afiliações, ele é motivado pelo 

fato de que seu treinamento o equipou para enfrentar os problemas da hora a partir 

de diversas perspectivas e não apenas de uma. Para esse autor, o intelectual tem 

sempre a possibilidade de analisar a realidade sob pontos de vista diferentes por 

que sua formação permitiu que ele fosse ‘equipado’ para isso. Ou seja, Mannheim 

acaba por não considerar as condições de classe dos intelectuais. Assim, se 

quisermos comparar essa assertiva com a teoria de Bourdieu, podemos dizer que o 

acúmulo de capital cultural, adquirido durante seu processo de formação, o distingue 
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dos outros grupos sociais no que diz respeito ao processo de leitura da realidade e o 

coloca acima das classes. 

Tanto Gramsci quanto Mannheim, de perspectivas diferentes, vão dizer que 

essa não vinculação a uma classe e as possibilidades de uma formação cultural e 

social ampliada, incluindo aí relações sociais que envolvem pessoas de diferentes 

origens, dão para o grupo de intelectuais uma capacidade de leitura do real a partir 

de perspectivas sócio-históricas diversas. Para Gramsci (1985), o que acontece na 

sociedade moderna é que a atividade intelectual não é privilégio de uma classe 

social rigidamente definida (como eram nas sociedades precedentes, como, por 

exemplo, a classe dos sacerdotes), o que dá a essa sociedade uma característica 

dinâmica, elástica, fluída e a vida intelectual-cultural vai se tornando cada vez mais 

desligada de uma classe. 

Mannheim (1976), discutindo sobre esse assunto e ao mesmo tempo 

buscando debater o processo de construção de conhecimento novo, diz que o grupo 

dos intelectuais é uma classe relativamente aberta que possibilita a entrada 

constante de outros intelectuais provenientes de correntes diversas e é essa 

característica que possibilita a construção de conhecimentos novos e amplos. Mas, 

de modo diferente de Gramsci, acaba por considerar o conhecimento neutro. 

 
Devemos a possibilidade de interpenetração mútua e compreensão 
das correntes de pensamento existentes à presença deste extrato 
médio relativamente desvinculado, que se encontra aberto ao 
ingresso constante de indivíduos das mais diversas classes e 
grupos sociais, com todos os pontos-de-vista possíveis. Só nessas 
condições pode surgir a síntese incessantemente nova e ampla a 
que nos referimos (MANNHEIM, 1976, p. 186). 

 

Pensar a complexidade dos processos de entrada no campo acadêmico a 

partir da forma colocada acima por Mannheim, numa análise superficial, tenderia à 

conclusão de que a entrada no campo acadêmico é algo relativamente simples e 

independente da vinculação de classe do intelectual. Mas queremos lembrar, 

conforme já citamos com Bourdieu e Weber, que o processo é um ritual muito mais 

complexo e dinâmico. Há as regras ou ritos de entrada que devem ser seguidos para 

que os novatos ou iniciantes sejam aceitos, tais regras incluem também uma análise 

da posição teórico-metodológica do aspirante e sua adequação ao campo em 

disputa. 
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Mannheim (1982) vai dizer que pelo fato do intelectual estar equipado 

teoricamente para encarar os problemas sociais, ele está mais propenso a encará-

los a partir de perspectivas distintas. “Seu equipamento adquirido torna-o mais 

instável que os outros” (p. 105). Ou seja, ele pode mudar seu ponto de vista com 

mais facilidade e estar menos rigidamente comprometido com um dos lados da 

disputa, o que reafirma o que já dissemos: esse autor parte do pressuposto da 

neutralidade do conhecimento. 

A formação dos intelectuais também é uma questão que pode ser relacionada 

ao desenvolvimento de uma nação ou de uma sociedade. Relacionando a formação 

dos intelectuais com a educação e a cultura de uma dada sociedade, Gramsci 

(1985) vai afirmar que o desenvolvimento da escola indica o grau de importância que 

foi dado, historicamente, para a função dos intelectuais. Quanto mais organizado e 

complexo é o sistema educacional de um Estado, mais complexo será o mundo 

cultural, a civilização desse Estado. Isso pode ser visto na atualidade ao 

observarmos países centrais e periféricos e a sua relação com a formação 

intelectual que está expressa através, por exemplo, de um sistema forte de pós-

graduação. Esse fato também pode ser observado nas desigualdades internas que 

marcam os países em desenvolvimento, como no caso brasileiro onde as 

desigualdades culturais, sociais e econômicas marcam as nossas diferentes regiões. 

Podemos dizer que aqui no Brasil há, de certa forma, uma situação ambígua 

e contraditória, no que diz respeito à importância dada a formação dos intelectuais, 

pois quando Gramsci se refere à organização e à complexidade do sistema 

educacional, ele está se referindo ao sistema educacional como um todo, o que 

envolve a educação básica e superior, incluindo aí a pós-graduação, e não apenas à 

formação específica ou isolada, dirigida a uma comunidade científica. O que vemos 

em nosso país é que houve e ainda há uma atenção política especial dada a 

formação da comunidade científica brasileira, a partir de investimentos sistemáticos 

no sistema de pós-graduação, que resultaram em sua expansão quantitativa e 

qualitativa, conforme detalharemos no capítulo seguinte, o que, como se sabe, não 

ocorreu com o sistema de educação básica e superior. 

Por outro lado, e articuladamente, vemos que mesmo nessa etapa 

educacional, que é considerada de sucesso, ainda se reflete a problemática 

estrutural que marca a organização social, econômica e política do nosso país: há 

uma gritante desigualdade entre as regiões brasileiras. As Regiões Nordeste e Norte 
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são consideradas regiões culturalmente pobres, o que está expresso não apenas na 

quantidade e qualidade das suas escolas de educação básica, mas também na sua 

pós-graduação, que apresenta um quadro numérica e qualitativamente inferior ao 

que acontece no Sul e Sudeste do Brasil. 

Voltando para a questão intelectual, podemos reforçar, com Bourdieu, nossa 

compreensão sobre a relação intelectual/interesses/campo científico. Como já 

destacamos, esse autor nos diz que o interesse é uma instituição arbitrária, que não 

existe um interesse, mas interesses, variáveis segundo o tempo e o lugar, quase ao 

infinito. “Em minha linguagem, eu diria que há tantos interesses quantos campos, 

enquanto espaços de jogos historicamente constituídos, com suas instituições 

específicas e suas leis próprias de funcionamento” (1990, p. 126). Ele também 

afirma que o interesse é condição de funcionamento de um campo, na medida em 

que é isso que estimula as pessoas e é, ao mesmo tempo, produto de 

funcionamento do campo. Ou seja, “todo campo, enquanto produto histórico, gera o 

interesse, que é a condição de seu funcionamento” (id., p. 128). 

Então, qual o interesse fundante da posição de intelectual? O interesse de ser 

aquele a quem se delega ou se autoriza a ter o monopólio do discurso sobre o 

mundo social pode estar na base da atuação profissional do intelectual, ou seja, um 

interesse de se querer entender o mundo. Na visão de Bourdieu, esse é um 

interesse político, que se expressa na forma de abordar um problema, de ver as 

questões, que tira o intelectual da posição de expectador. 

 
Contra a ilusão do ‘intelectual sem ligações nem raízes’, que é uma 
espécie de ideologia profissional dos intelectuais, eu lembro que 
enquanto detentores de capital cultural, os intelectuais são uma fração 
(dominada) da classe dominante que muitas das suas tomadas de 
posição, em política por exemplo, se devem à ambigüidade de sua 
posição dominados entre os dominantes. Lembro também que o fato 
de pertencerem ao campo intelectual implica em interesses 
específicos, não somente em Paris como também em Moscou, cargos 
acadêmicos ou contratos editoriais, resenhas ou cargos universitários, 
e também sinais de reconhecimento e gratificações freqüentemente 
imperceptíveis para quem não pertence ao universo em questão, mas 
através das quais ocorrem todos os tipos de pressões e censuras 
sutis (BOURDIEU, 1983, p. 56). 

 

Esse autor também nos explica que a permanência em um determinado 

campo está vinculada ao interesse em acumular um montante do capital específico 

desse campo, no caso: o capital científico. 
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O capital científico é uma espécie particular do capital simbólico (o 
qual, sabe-se, é sempre fundado sobre atos de conhecimento e 
reconhecimento) que consiste no reconhecimento (ou no crédito) 
atribuído pelo conjunto de pares-concorrentes do interior do campo 
científico. [...] Esse capital, de um tipo inteiramente particular, repousa, 
por sua vez, sobre o reconhecimento de uma competência que, para 
além dos efeitos que ela produz e em parte mediante esses efeitos, 
proporciona autoridade e contribui para definir não somente as regras 
do jogo, mas também suas regularidades, as leis segundo as quais 
vão se distribuir os lucros nesse jogo, as leis que fazem que seja ou 
não importante escrever sobre tal tema, que é brilhante ou 
ultrapassado, e o que é mais compensador publicar no American 
Journal de tal e tal do que na Revue Française disso e daquilo 
(BOURDIEU, 2004a, p. 26-27). 

 

Bourdieu (2005) utiliza a noção de interesse como instrumento de ruptura de 

uma visão encantada, e mistificada, das condutas humanas. Trazer essa noção para 

o mundo dos intelectuais é lembrar que nesse mundo os jogos também têm alvos, é 

também arrancar do mesmo o estatuto de exceção ou de extraterritorialidade que os 

intelectuais têm a tendência de lhe atribuir. 

 
Assim, a sociologia postula que há uma razão para os agentes 
fazerem o que fazem (no sentido em que falamos de razão de uma 
série), razão que se deve descobrir para transformar uma série de 
condutas aparentemente incoerentes, arbitrárias, em uma série 
coerente, em algo que se possa compreender a partir de um 
princípio único ou de um conjunto coerente de princípios. Nesse 
sentido, a sociologia postula que os agentes sociais não realizam 
atos gratuitos (BOURDIEU, 2005, p. 138).  

 

Tomando noções mais rigorosas para explicar a noção de interesse, Bourdieu 

vale-se do termo illusio, utilizado por Huizinga em seu livro clássico Homo Ludens, 

que significa estar no jogo, estar envolvido no jogo, levar o jogo a sério.  

 
De fato, em um primeiro sentido, a palavra interesse teria 
precisamente o significado que atribuí à noção de illusio, isto é, dar 
importância a um jogo social, perceber que o que se passa aí é 
interessante para os envolvidos, para os que estão nele. Interesse é 
‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado 
e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser 
perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos 
(BOURDIEU, 2005, p. 139). 

 

Nesse sentido, estar no jogo é ter o habitus incorporado de tal forma que os 

agentes nem sempre se dão conta que estão no jogo, as ações são, de certa 
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maneira, ‘naturalizadas’. Para Bourdieu, os jogos têm importância porque eles foram 

impostos e postos nas mentes, nos corpos, sob a forma daquilo que se chama o 

sentido do jogo. É isso que ele quer dizer ao falar de interesse. 

O agente que está no jogo tem o habitus incorporado e, por isso, tem o jogo 

na pele e percebe no estado prático o futuro do jogo, tem o senso histórico do jogo. 

Assim, os agentes, aqui especificamente os intelectuais, constroem estratégias para 

permanecer no jogo e para maximizar a busca pelo capital simbólico que lhes 

permite essa permanência. 

Para finalizar, retornamos a Weber (1989), quando ele nos fala que todo 

aquele que deseja servir à ciência deve se adaptar ao fato de que o seu destino é 

que os seus achados sejam sempre cientificamente superados, porque isso é uma 

condição intrínseca e um princípio da ciência. E, considerando que uma atividade 

regulada por uma lei desse tipo deva ser intrinsecamente significativa e razoável, ele 

pergunta: 
 
Por que levar adiante uma atividade que jamais se complementará? 
(...) o que julga ele [o cientista] estar realizando de significativo com 
essas criações sempre fadadas a se tornar obsoletas – qual o seu 
objetivo em permitir-se ficar preso dentro desse empreendimento 
especializado que segue sem deter-se para a infinidade? (p. 149). 

 

Concordando com ele que a compreensão disso exige algumas observações 

gerais e sem a pretensão de esgotar o assunto ou de ser esse o nosso objetivo 

específico, procuraremos investigar um pouco essa questão a partir da análise do 

campo acadêmico da política educacional e da ação dos atores/pesquisadores que a 

compõem. 

Por fim, entendemos que não é demais ressaltar as palavras de Bourdieu 

(1983, p. 53): 
 
No meu jargão, direi que é importante que o espaço onde é 
produzido o discurso sobre o mundo social continue a funcionar 
como um campo de luta onde o pólo dominante não esmague o pólo 
dominado, a ortodoxia não esmague a heresia. Porque nesse 
domínio, enquanto houver luta, haverá história, isto é, esperança. 

  

Nesse sentido, consideramos que existem, no campo da pesquisa e da 

produção do conhecimento científico, atitudes/ações/práticas de colaboração entre 

os pares pesquisadores e não apenas uma luta concorrencial por prestígio (capital 
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simbólico). E que um campo é passível de sofrer 

ressignificações/transformações/mudanças, de acordo com a especificidade 

contextual em que se encerra. A compreensão destas possíveis transformações se 

constitui num dos focos desse estudo, de forma que buscaremos apoio na teoria 

aqui destacada e na análise de discurso, para chegar a tal compreensão.  
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CAPÍTULO 2 DISCURSO E MÉTODO: um caminho de apreensão da realidade  
 

Como antes mencionado, o nosso objetivo geral consiste em compreender 

como a pesquisa sobre a produção do conhecimento em política educacional - como 

componente do campo acadêmico representado pelos atores e práticas que 

engendram a produção do conhecimento no campo da educação - é ressignificada 

enquanto campo científico dentro dos PPGEs, bem como a relação entre o 

conhecimento produzido e as proposições lançadas no campo da política 

educacional. 

Nossa pesquisa tomou como base uma abordagem dialética de pesquisa, que 

pressupõe olhar para o objeto como integrante de uma determinada realidade social, 

construída pela ação humana e, portanto, considerando que a sua apreensão, 

necessariamente, deverá levar em conta as múltiplas dimensões que o estariam 

envolvendo. Nesta direção, as condições do Nordeste, como região mais pobre do 

país e tutelada pelo Centro-Sul, deverão ser consideradas como elemento 

importante na construção e análise dos dados. Afinal, pesquisas e estudos apontam 

que a pós-graduação e a produção do conhecimento em educação acompanham a 

precariedade educacional que essa Região carrega em relação ao Centro-Sul do 

Brasil. 

Trabalhamos com a produção do conhecimento elaborada nos Cursos de 

Pós-Graduação em Educação no Nordeste do Brasil, que apresentam linhas de 

pesquisa cuja temática envolve os estudos sobre política, planejamento e gestão da 

educação. Podemos dizer que tal estudo apresenta-se como um desafio e que 

numerosas questões constituem-se em motivação para tal intento. Entre estas 

questões destacam-se primeiro aquelas que desejam investigar as prioridades políticas 

e decisões técnico-administrativas que incidem na produção do conhecimento sobre 

política educacional por estarem intimamente relacionadas à elaboração/legitimação 

do campo científico. Segundo, aquelas que buscam compreender as relações de poder 

que se estabelecem na constituição desse campo específico contribuindo para que ele 

adquira múltiplos significados. Essas questões estão permeadas pela condição de 

menor privilégio que se encontra a região Nordeste, conforme já mencionamos 

anteriormente. 

Instrumentalmente, nos valemos da Análise do Discurso Textualmente 

Orientada (ADTO) que se propõe a reunir a análise de discurso orientada 
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textualmente e o pensamento social e político relevante para o discurso e a 

linguagem, de modo a investigar mudanças sociais (FAIRCLOUGH, 2001). Assim, 

apresentamos a seguir a ADTO e os passos que guiaram nossa pesquisa.  

 

2.1 A análise de discurso como opção metodológica 
 

A abordagem que nos propusemos a fazer e o objeto que escolhemos 

impõem que se escolham métodos e técnicas de coleta e análise de dados 

condizentes com as mesmas e com o objetivo da nossa pesquisa. É nesse sentido 

que utilizamos a análise de discurso como método de procedimento, pois 

consideramos que a mesma é adequada aos estudos sobre a produção do 

conhecimento em educação na medida em que: 1. não nos propomos apenas a 

fazer um estudo do tipo ‘estado arte’ e sim por buscarmos uma análise sociológica 

do campo acadêmico. Isto considerando que o espaço sócio-político que se constitui 

como campo é lócus de disputa de poder (Bourdieu); 2. porque ao optar por um 

estudo de base dialética, é necessário buscar vincular processos metodológicos que 

nos ajudem a compreender o movimento contraditório e dinâmico característico da 

realidade da qual o fenômeno faz parte e emerge; 3. por considerarmos que a 

Análise de Discurso Textualmente Orientada (ADTO), na medida em que se propõe 

a investigar as mudanças sociais, é, dentre as diversas formas de análise de 

discurso, a que nos ajudará a compor a pesquisa, como justificaremos adiante.  

Partimos do pressuposto de que o campo da pesquisa em política 

educacional passou e passa por um processo de constituição de sentidos que se 

refletem nas pesquisas desenvolvidas na pós-graduação e que, ao mesmo tempo, 

geram e são frutos de mudanças sociais. O trajeto histórico ao qual nos referiremos 

quando falarmos da pesquisa e da Pós-Graduação em Educação mostra um pouco 

essa mudança: no período da ditadura militar o tema praticamente não aparecia nas 

pesquisas; no início da abertura política, a partir da década de 1980, os estudos 

sobre a política educacional estavam relacionados à capacidade administrativa e 

aos mecanismos desenvolvidos para garantir maior eficiência e racionalização ao 

Estado; no final dessa década e início da década de 1990, os estudos avançam e 

passam a ter, em grande parte, sentido de denúncia e voltam-se também para as 

expectativas de que demandas da Educação sejam contempladas na nova 

legislação; do meio para o final dessa década e nesse início de século o perfil estatal 
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neoliberal e aspectos a ele relacionados são o foco principal dos autores, sob 

diferentes aspectos, de forma que críticas são recorrentes e propostas de mudança 

também. 

Apreender novos e atuais sentidos que constituem o campo da pesquisa em 

política educacional e sua relação com a realidade atual da política educacional no 

Brasil constituiu um dos interesses dessa pesquisa, de forma que a análise de 

discurso como método nos ajudou a perseguir esse objetivo, tendo como opção a 

ADTO desenvolvida por Fairclough (2001, 1990), na medida em que, para ele, 

discurso é um elemento da vida social interconectado dialeticamente com outros 

elementos, podendo ter efeitos construtivo e transformativo em diferentes outros 

elementos da vida social. 

A análise do discurso enquanto teoria e método de explicação da realidade 

vem paulatinamente se firmando no campo das Ciências Sociais. Mikhail Bakhtin é 

um dos autores clássicos que teve grande responsabilidade sobre esse fenômeno. 

Suas reflexões, que colocam a interação social como principal foco dos estudos da 

linguagem, têm marcado diferentes áreas do conhecimento, influenciando 

fortemente a análise de discurso. Para ele, a língua é um produto sócio-histórico, 

uma forma de interação social realizada por meio de enunciações.  

 
A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciação monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo 
fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a 
realidade fundamental da língua (BAKHTIN, 1981, p. 123). 

 

Essa concepção de língua como interação social influenciou os estudos que 

hoje se desenvolvem sobre a interação verbal, como a pragmática, a teoria da 

enunciação e a análise do discurso, e que adotam o princípio de que linguagem é 

ação e não meramente instrumento de comunicação.  

A atualidade de seu pensamento antecipou as principais preocupações da 

lingüística moderna, e se faz reconhecer nas principais abordagens críticas de 

análise de discurso. Bourdieu, mesmo sem ter desenvolvido um estudo 

metodológico sobre análise de discurso, discute a importância de a sociologia 

analisar a lingüística e também sofre influência do pensamento de Bakhtin e de sua 

forma crítica de analisar a linguagem. 
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Podemos dizer que a crítica sociológica submete os conceitos 
lingüísticos a um tríplice deslocamento ao substituir a noção de 
gramaticalidade por aceitabilidade, ou de língua por língua legítima; 
as relações de comunicação (ou interação simbólica) pelas de força 
simbólica e, ao mesmo tempo, a questão do sentido do discurso 
pela questão do valor e do poder do discurso; a competência 
lingüística pelo capital simbólico inseparável da posição do locutor 
na estrutura social (BOURDIEU, 2003, p.145). 

 

A análise crítica do discurso está caracterizada por várias correntes e linhas 

de pensamento. Fairclough (2001), cuja teoria também sofre influência do 

pensamento de Bakhtin, classifica as abordagens de análise de discurso em dois 

grupos, segundo a natureza de sua orientação social para o discurso, abordagens 

não-críticas e abordagens críticas15, e é nessa última que sua proposta se insere.  

A análise crítica do discurso (ACD) de Van Dijk, por exemplo, é uma 

expressão dos avanços teórico-metodológicos que a análise do discurso vem 

experimentando ao longo dos últimos anos. Diferente das correntes não-críticas 

desse tipo de método, Van Dijk (1997) vai ressaltar que ACD é uma estratégia 

especialmente dedicada a estudar os textos e a fala, mas que se dirige aos 

problemas e aos temas sociais. No entanto, ele afirma que essa estratégia se 

adequa a qualquer referencial teórico-metodológico que permita estudar eficazmente 

os problemas sociais. Neste ponto, discordamos desse autor, inclusive porque, no 

mesmo texto, ele vai afirmar que a ACD se centra particularmente “nas relações (de 

grupo) de poder, dominação e desigualdade, assim como na maneira como os 

integrantes do grupo social os reproduzem ou opõem resistência através dos textos 

e da fala” (p. 16). Por essa assertiva, podemos entender que o referencial teórico-

metodológico não pode ser qualquer um, mas um que se coloque dentro de uma 

perspectiva crítica de análise da realidade que, como tal, possa considerar relevante 

o estudo das relações de poder e de dominação com vistas à transformação social, 

o que, como sabemos, não se revela como um dos interesses dos estudos de base 

positivista.  

                                                 
15 Fairlough (2001) classifica como não-críticas as seguintes abordagens: pressupostos para 

descrição do discurso de sala de aula, de Sinclair e Coultard; o trabalho etnometodológico da 
‘análise da conversação’; o modelo de discurso terapêutico de Labov e Fanshel; e a abordagem de 
Potter e Wetherell. As abordagens críticas que ele inclui são: a ‘lingüística crítica’ de Fowler et al e a 
abordagem francesa de Pêcheux. A partir das características que ele vai desenhando para 
classificar as abordagens, podemos acrescentar à lista das abordagens críticas a ‘análise crítica do 
discurso’ de Van Dijk, e a ADTO do próprio Fairclough. 
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Outros destaques interessantes na ACD se expressam na preocupação “em 

descobrir boas teorias acerca do papel que desempenha o discurso na interpretação 

e na reprodução da dominação social e da resistência” (VAN DIJK, 1997, p. 18). 

Nesse caso, podemos fazer uma ponte com a teoria dos campos de Bourdieu que 

nos oferece uma base teórica que julgamos adequada para a explicação das 

relações de poder e dominação no campo de produção do conhecimento, porque, 

entre outras coisas, explicita a natureza do poder social (acúmulo de capital cultural). 

Dessa forma, se podem estabelecer relações como um dos objetivos propostos para 

ACD: compreender as relações de dominação expressas nos textos e nas falas. Ele 

próprio vai dizer que, no campo acadêmico, os acadêmicos controlam os discursos 

acadêmicos, o que acontece via sala de aula, publicações, cursos, etc.  

Michel Pêcheux e seus colaboradores também desenvolveram uma 

abordagem crítica de análise de discurso que tenta combinar uma teoria social do 

discurso com um método de análise textual, trabalhando principalmente com o 

discurso político escrito. Para Fairclough (2001), a principal contribuição dessa teoria 

foi desenvolver a idéia de que a linguagem é uma forma material da ideologia 

fundamentalmente importante. Pêcheux define um quadro teórico que toma os 

conceitos de discurso e de ideologia como nucleares, recorrendo aos conceitos de 

ideologia de Althusser, a partir da compreensão dos Aparelhos Repressores do 

Estado/Aparelhos Ideológicos do Estado, para estabelecer o entendimento de 

formação ideológica, e o de discurso de Foucault, para estabelecer o entendimento 

de formação discursiva.  

Foucault (2007), por sua vez, em seu livro Arqueologia do Saber, utiliza várias 

definições de discurso sempre buscando esclarecer que o discurso é uma prática 

marcada por regras que definem suas condições de existência. Em seu livro Ordem 

do discurso (2006), ele afirma que sua produção “é ao mesmo tempo controlada, 

selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 

por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 

esquivar sua pesada e temível materialidade” (p. 8-9). Complementarmente, temos o 

trecho abaixo em que o autor afirma que 

 

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície 
de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o 
intricamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, 
por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios 
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discursos, vemos se desfazerem laços aparentemente tão fortes 
entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, 
próprias da prática discursiva. [...] não mais tratar os discursos como 
um conjunto de símbolos (elementos significantes que remetem a 
conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 
sistemática os objetos de falam. Certamente os discursos são feitos 
de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao 
ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso 
descrever (FOUCAULT, 2007, p. 54-55). 

 

Para Foucault, o discurso é uma prática social que se produz em razão das 

relações de poder; ele afirma que há um duplo e mútuo condicionamento entre 

práticas discursivas e não discursivas, embora resida o fato de que o discurso é 

constitutivo da realidade e produz, como o poder, inúmeros saberes. Nesse sentido, 

o discurso ao ser objeto de poder, é, ao mesmo tempo, objeto de desejo, ele não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas por dominação, “mas aquilo por que, pelo 

que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 2006, p. 10).  

Assim como Foucault, Bourdieu também se refere às regras de produção do 

discurso e afirma que o discurso possui censuras que excluem determinados 

indivíduos, “não se fala a qualquer um e não é qualquer um que ‘toma’ a palavra”. 

Para ele, o discurso é uma relação de força simbólica, baseada numa relação de 

autoridade-crença. Nesse sentido, “uma verdadeira ciência do discurso deve buscar 

essa verdade no discurso, mas também fora dele, nas condições sociais de 

produção e reprodução de produtores/receptores e da relação entre eles” 

(BOURDIEU, 2003a, p. 149-150). 

Nesse ponto, em meio a um amplo quadro de opções e com o objetivo de 

adequar os procedimentos investigativos às nossas opções teórico-metodológicas, 

queremos chamar a atenção para a escolha que realizamos. Ao buscar 

compreender os novos sentidos, de que se reveste um determinado campo, 

queremos dizer que estamos em busca de apreender as mudanças sociais que 

determinada prática discursiva favorece, ao mesmo tempo em que buscamos 

compreender como as mudanças sociais favorecem a mudança de determinada 

prática discursiva. Ou seja, é nossa intenção compreender o modo como o discurso 

tem contribuído tanto para a reprodução como para a transformação do campo 

acadêmico da pesquisa em política educacional, olhando para esse campo em sua 

relação de totalidade social. 
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Nesse sentido, tomamos a ADTO como opção de pesquisa, pela 

consideração que Fairclough (2001) faz do discurso como prática discursiva, uma 

forma particular de prática social que se manifesta de forma lingüística – falada ou 

escrita. “Ao usar o termo ‘discurso’, proponho considerar o uso de linguagem como 

forma de prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de 

variáveis situacionais” (p. 90). Isto implica dizer que o discurso é um modo de ação 

das pessoas no mundo e sobre o mundo e também um modo de representação. 

Implica, ainda, uma relação dialética entre discurso e estrutura social, “existindo 

mais geralmente tal relação entre a prática social e a estrutura social: a última é 

tanto uma condição como um efeito da primeira” (p. 91). Ou seja, o discurso é 

moldado e restringido pela estrutura social e também é socialmente constitutivo. 
 
O discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da 
estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e o restringem: 
suas próprias normas e convenções, como também relações, 
identidades e instituições que lhe são subjacentes. O discurso é uma 
prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação 
do mundo, constituindo e construindo o mundo em significado 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

 

Diferentes tipos de discurso em diferentes domínios ou ambientes 

institucionais podem vir a ser ‘investidos’ política e ideologicamente de formas 

particulares. Para explicar esse fato, Fairclough (2001) nos diz como ele concebe as 

convenções e normas discursivas subjacentes aos eventos discursivos.  

Na medida em que o discurso é entendido tanto como um modo de ação 

(como as pessoas atuam sobre o mundo e sobre as outras) como um modo de 

representação, em que há dialética entre ele e a estrutura social, ou seja, como uma 

prática social, ele é moldado e restringido pela estrutura social.  

 
I have glossed the discourse view of language as ‘language as a form 
of social practice’. What precisely does this imply? Firstly, that 
language is a part of society, and not somehow external to it. 
Secondly, than language is a social process. And thirdly, that 
language is a socially conditioned process, conditioned that is by 
other (non-linguistic) parts of society. I shall discuss these in turn 
(FAIRCLOUGH, 1990, p. 22). 
 
 

Fugindo de uma concepção estruturalista e buscando apoio numa orientação 

histórica da mudança discursiva, ele debate com o termo ‘interdiscurso’, termo 
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utilizado pelos analistas de discurso franceses, e que sugere uma complexa 

configuração interdependente de formações discursivas. Mas, ele opta por trabalhar 

com o termo foucaultiano de ‘ordem de discurso’, que supõe o discurso como uma 

prática eivada de contradições e lutas em constante (re)articulação dentro da ordem 

social. “As ordens de discurso podem ser consideradas como facetas discursivas 

das ordens sociais, cuja articulação e rearticulação interna têm a mesma natureza” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 96). E completa: 

 
I regard these conventions as clustering in sets or networks which I 
call orders of discourse, a term used by Michel Foucault. These 
conventions and orders of discourse, moreover, embody particular 
ideologies. The terms discourse and practice have what we might 
call a ‘felicitous ambiguity’: both can refer to either what people are 
doing on a particular occasion, or what people habitually do given a 
certain sort of occasion. That is, both can refer either to action, or to 
convention (FAIRCLOUGH, 1990, p. 28).  

 
 

Ou seja, o termo ordem de discurso se refere à totalidade de práticas 

discursivas dentro de uma instituição ou sociedade e o relacionamento entre elas. E 

é esse movimento que interessa ao analista do discurso (FAIRCLOUGH, 1990).  

Entendendo que a prática discursiva manifesta-se em forma de texto 

(linguagem falada e escrita), Fairclough (2001) diz que a análise de um discurso 

particular como exemplo de prática discursiva deve focalizar os processos de 

produção, distribuição e consumo do texto. Ressaltando que esses processos são 

sociais e exigem referência aos âmbitos econômicos, políticos e institucionais 

particulares, nos quais o discurso é gerado. 

No caso da nossa pesquisa, é necessário contextualizar o ambiente da 

produção acadêmica em que os discursos sobre a política educacional são gerados, 

o que procuramos fazer, em parte, focando a constituição da pós-graduação em 

educação no NE. 

Complementarmente, citamos os estudos de Howarth (2000) que, ao elaborar 

uma teoria sobre o discurso, diz que a mesma deve se preocupar fundamentalmente 

sob o ponto de vista da explicação em descobrir: como, sob que condições e porque 

razões os discursos são construídos, contestados e modificados. 

Para trabalhar com o discurso, Fairclough (2001) sugere uma análise 

tridimensional, explicando que qualquer evento ou exemplo de discurso pode ser 
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considerado, simultaneamente, um texto (análise lingüística), um exemplo de prática 

discursiva (análise da produção e interpretação textual) e um exemplo de prática 

social (análise das circunstâncias institucionais e organizacionais do evento 

comunicativo). A ADTO está interessada na mudança social, por isso essa análise 

tridimensional envolve três tradições analíticas: a tradição da análise textual e 

lingüística, a tradição macrossociológica de análise da prática social em relação às 

estruturas sociais e a tradição da interpretação ou microssociológica de considerar a 

prática social como alguma coisa que as pessoas produzem ativamente. Ele 

argumenta que 

 
ao produzirem seu mundo, as práticas dos membros são moldadas, 
de forma inconsciente, por estruturas sociais, relações de poder e pela 
natureza da prática social em que estão envolvidos, cujos marcos 
delimitadores vão sempre além da produção de sentidos. Assim seus 
procedimentos e suas práticas podem ser investidos política e 
ideologicamente, podendo ser posicionados por eles como sujeitos 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 100). 
 

Acrescenta ainda que a prática dos membros possui resultados e efeitos 

sobre as estruturas sociais, as relações sociais e as lutas sociais, dos quais outra 

vez geralmente não têm consciência. E, finalmente, argumenta que os próprios 

procedimentos que os membros usam são heterogêneos e contraditórios e 

contestados em lutas de natureza parcialmente discursivas. 

Para esse autor, coexistem em todos os discursos funções da linguagem e 

dimensões de sentido, de forma que ele define três funções: função identitária que 

se relaciona aos modos pelos quais as identidades sociais e posições de sujeito se 

estabelecem no discurso; função relacional que diz respeito à maneira como as 

relações sociais entre os participantes do discurso são representadas e negociadas; 

a função ideacional, que se relaciona aos modos pelos quais os textos significam o 

mundo e seus processos, entidades e relações; e acrescenta a função textual 

(definida por HALLIDAY, 1978 citada por FAIRCLOUGH, 2001, p. 92), que diz 

respeito a como as 

 
informações são trazidas ao primeiro plano ou relegadas a um plano 
secundário, tomadas como dadas ou apresentadas como novas, 
selecionadas como tópico ou tema, e como partes de um texto se 
ligam a partes precedentes e seguintes do texto e à situação social 
fora do texto. 
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A ADTO também se justifica nessa pesquisa na medida em que interessa a 

Fairclough (2001) o discurso como prática política (estabelece, mantém e transforma 

as relações de poder e as entidades coletivas – classes, comunidades, grupos – 

entre as quais existem relações de poder) e como prática ideológica (constitui, 

naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo de posições diversas nas 

relações de poder). Para ele, discurso como prática política é não apenas um local 

de luta de poder, mas um marco delimitador na luta de poder: a prática discursiva 

recorre a convenções que naturalizam relações de poder e ideologias particulares, 

as próprias convenções e os modos em que se articulam são um foco de luta. Essa 

compreensão de discurso nos ajudou a desvendar e compreender as relações que 

se estabelecem na constituição do campo acadêmico, foco do nosso interesse, nos 

levando a uma compreensão de novos sentidos que tal campo se reveste. 

 
2.2 Os procedimentos investigativos 
 

Definir um caminho prático-instrumental utilizando a ADTO como método não 

é uma tarefa fácil, inclusive porque o próprio Fairclough (2001) nos adverte que não 

há um procedimento fixo para se fazer análise de discurso; “as pessoas abordam-na 

de diferentes maneiras, de acordo com a natureza específica do projeto e conforme 

suas respectivas visões de discurso”, ao que ainda acrescenta: o que existe são 

“diretrizes gerais, indicadoras dos principais elementos e das considerações que se 

aplicam à análise de discurso” (p. 275). A análise tridimensional é proposta por este 

autor principalmente para pesquisadores que estão empreendendo um projeto de 

pesquisa de investigação social e mudança discursiva maior, de forma que a análise 

emerge de uma concepção tridimensional do discurso: discurso como texto, como 

prática discursiva e como prática social. Assim, a análise buscou focar essas três 

dimensões: análise textual, análise da prática discursiva e análise da prática social.  

Análise textual é baseada na tradição de análise do texto e lingüística, 

denominada de descrição, cuida da análise lingüística (microanálise da prática 

discursiva). A análise da prática discursiva está baseada na tradição interpretativa 

ou microssociológica, trabalha com a natureza da produção e interpretação textual. 

A análise da prática social tem por objetivo geral especificar “a natureza da prática 

social da qual a prática discursiva é uma parte, constituindo a base para explicar por 

que a prática discursiva é como é; e os efeitos da prática discursiva sobre a prática 
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social” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 289). O autor ainda nos adverte que essas três 

dimensões de análise vão inevitavelmente estar superpostas na prática, e que 

também não há uma ordem de início do trabalho, podendo-se realizar pela análise 

do texto ou da prática discursiva, conforme os objetivos da pesquisa ou adequações 

ao perfil do pesquisador. 

Nesse trabalho, procuramos utilizar esse modelo tridimensional buscando 

entender o movimento que possibilita ao discurso ser produzido, distribuído e 

consumido, inclusive porque, para a ADTO, a natureza desses processos varia entre 

diferentes tipos de discurso de acordo com fatores sociais, isto é, considera que os 

textos são produzidos de formas particulares em contextos sociais específicos; que 

os textos são consumidos diferentemente em contextos sociais diversos; e que 

alguns textos têm distribuição simples, outros complexa. 

 

2.2.1 A definição do corpus da pesquisa 
 

Para a definição do corpus da pesquisa, também não existe uma regra fixa, o 

importante é compor uma seleção com discursos que se constituam numa 

representação típica e significativa do objeto de estudo. Essa seleção deve se 

constituir em informações adequadas sobre o ‘arquivo’, entendido como “a totalidade 

da prática discursiva, seja registro de prática passada ou de prática em andamento” 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 277), e que, ao mesmo tempo, revele a ordem do discurso 

representado.  

Nossa primeira providência foi selecionar textos e documentos produzidos 

que se ocupam da pós-graduação brasileira, especialmente da PPGE. Tais textos e 

documentos nos ajudaram a compor o cenário nacional em que se inserem os 

PPGEs brasileiros, inclusive os que estão na Região Nordeste. As referências 

teóricas utilizadas nos ajudaram a analisar e a entender o tom da legislação e da 

política específica para essa etapa da educação brasileira.  

A segunda providência consistiu em definir dentro da área territorial de nosso 

interesse – o Nordeste brasileiro – quais seriam os programas que complementariam 

nosso corpus efetivo de análise. A extensão e a profundidade dos processos de 

análise propostos nos levaram a eleger os PPGEs com cursos de mestrado e 

doutorado, que possuem linhas de pesquisa que se ocupam dos estudos sobre a 
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política educacional, oferecidos pelas IES públicas federais dessa região territorial, 

como primeira delimitação.  

Assim, encontramos os seguintes: PPGE da UFC, da UFRN, da UFPB, da 

UFPE e da UFBA, visto que os outros programas até o momento de levantamento 

de nossos dados estavam constituídos apenas por cursos de mestrado. O critério 

para definição dessa escolha foi o pressuposto de que tais programas, na medida 

em que estavam compostos por cursos de mestrado e doutorado, poderiam ser 

considerados uma representação mais consolidada do campo acadêmico foco do 

nosso interesse, de forma que temos o seguinte quadro: 

 
Quadro 01 

PPGEs que compõem o corpus efetivo da pesquisa com suas respectivas Linhas de 
Pesquisa 

Instituição  Programa/Cursos  Linha de Pesquisa Ano de 
início 

UFBA Mestrado e Doutorado Políticas e gestão educacional 1996 
UFPB Mestrado e Doutorado Políticas públicas e práticas 

educativas 
1997 

UFPE Mestrado e Doutorado Política educacional, planejamento e 
gestão da educação 

1996 

UFC Mestrado e Doutorado História, memória e política 
educacional 

1993 

UFRN Mestrado e Doutorado Política e práxis educativa 1996 
 Fonte: MEC/CAPES 

 

A segunda delimitação consistiu na seleção dos discursos que nos 

ofereceriam uma representação típica e significativa do objeto de estudo. 

Considerando que nosso foco de atenção está voltado para a produção do 

conhecimento sobre política educacional, optamos pela seguinte delimitação: 

 

• Documentos: Cadernos de Indicadores da CAPES que apresentam os 

resultados do Sistema de Avaliação da Pós-Graduação, especificamente na 

Memória da Pós-Graduação em Educação das duas últimas avaliações 

trienais (2001-2003; 2004-2006). Nesses documentos, demos relevância aos 

textos que revelavam o contexto de inserção e evolução das linhas de 

pesquisa (histórico dos programas, objetivos etc.), e focamos principalmente 

na sua descrição ementária e nos projetos de pesquisa realizados e em 

andamento em tais linhas; 



 81

• Conteúdo de Entrevistas: pesquisadores vinculados às linhas de pesquisa 

dos PPGEs selecionados.  

 
Os documentos analisados, incluindo aí as ementas das linhas de pesquisa 

(título e descrição) e os projetos a elas vinculados, nos forneceram um desenho do 

que se produz sobre a temática política educacional dentro dos PPGEs 

selecionados. O conteúdo das entrevistas nos forneceu um aprofundamento sobre 

as nuances subjetivas que envolvem a produção do conhecimento. Esses dados, 

junto com os que levantamos nos documentos e textos que versam sobre a pós-

graduação, complementaram nosso corpus.  

Sabemos da sedução que essa intensa produção representa, o que pode 

fazer com que nos deparemos com uma tarefa inacessível. Entretanto e ao mesmo 

tempo, somos confortados por Orlandi (2000) para quem a definição do corpus se dá 

em função dos objetivos da análise e da temática tratada. Desse modo, é necessário 

compreender que existe um corpus experimental - o de efetiva análise - e um de 

arquivo - correspondente a uma tentativa de exaustividade em sua extensão, cuja 

completude é inesgotável, uma vez que não há discurso fechado em si mesmo. É 

nesse sentido e com essas preocupações iniciais que estamos adentrando à ADTO 

nessa pesquisa.  

 

2.2.2 Procedimento de análise dos documentos e das entrevistas: análise 
textual e a intertextualidade 
 

Os documentos citados acima e utilizados para esse momento da análise 

foram coletados na base de dados do sistema de avaliação da CAPES16. Sobre os 

mesmos, realizamos uma análise preferencialmente textual. Buscamos destacar 

marcas constitutivas do discurso que colocam em evidência as nuances com que se 

revestem as pesquisas sobre política educacional nos programas estudados. 

Com esse procedimento, desenhamos os fatores que nos ajudam a identificar 

e analisar o processo de consolidação e as fragilidades do campo em análise. 

Também foi possível identificar relações entre o discurso que se produz 

cientificamente e as mudanças que ocorrem no campo das práticas de política em 

                                                 
16 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/capes>. 
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educação. Os dados levantados com esses procedimentos estão sistematizados no 

capítulo 4. 

A partir da delimitação empírica da nossa pesquisa, decidimos entrevistar três 

pesquisadores de cada linha de pesquisa dentro dos PPGEs previamente definidos. 

A escolha dos entrevistados levou em consideração alguns aspectos: tempo de 

inserção do sujeito na linha de pesquisa (buscamos entrevistar pelo menos um dos 

integrantes mais antigos dentro da linha) e elegemos os que apresentavam projetos 

em andamento que tivessem como tema a política educacional e/ou que estivessem 

com orientações em andamento versando sobre o tema. 

Essa escolha se deu, também, de certa forma, um tanto aleatória, pois o 

caminho que escolhemos foi uma análise do currículo lattes dos membros das 

diferentes linhas, estratégia que nos possibilitou identificar o estágio atual de suas 

publicações e projetos concluídos e em andamento. Em articulação com essa 

estratégia, também rastreamos a situação dos pesquisadores (permanente ou 

colaborador) dentro da linha, a partir dos dados disponíveis no sistema de avaliação 

da CAPES. Nesse caminho, chegamos ao quantitativo de quinze entrevistados, dos 

quais foram efetivamente entrevistados quatorze, por motivo de dificuldade de 

agenda com um dos pesquisadores selecionados.  

Na trajetória do processo de aplicação das entrevistas, não tivemos 

problemas de adesão dos professores/pesquisadores, todos aceitaram de pronto o 

convite para conceder a entrevista. Apesar de termos entrevistado quatorze 

pesquisadores, só conseguimos material de treze entrevistas, pois uma das 

entrevistas ficou sem registro devido a falhas no equipamento de gravação. 

Interessante destacar que nossos entrevistados possuem diferentes formações 

acadêmicas, já que dada a característica multidisciplinar da área do conhecimento 

da educação, os programas recebem pesquisadores de diversos campos do 

conhecimento. 

O grupo apresenta as seguintes características no que diz respeito à 

formação inicial: dois são economistas, dois são psicólogos, dois são sociólogos e o 

restante tem formação inicial na área de educação (licenciaturas diversas). A maioria 

(oito deles) fez doutorado em educação, o restante possui formação diversa (Ciência 

Política, Estudos Latino-americanos etc.). Boa parte deles iniciou a carreira docente 

na universidade antes de realizar o curso de doutorado, e muitos fizeram o 

doutorado fora do seu estado e alguns fora do Brasil. Apenas quatro deles fizeram 
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doutorado no próprio programa em que hoje são professores/pesquisadores. Alguns 

dos entrevistados, os mais antigos, estão nos programas desde o seu início e 

entraram nos programas ainda como mestres, colaborando com a consolidação dos 

mesmos no NE, ainda que de forma precária. 

Essas características são interessantes para compreender alguns aspectos 

analisados, como por exemplo, a questão da endogenia (no sentido de que os 

pesquisadores são formados dentro do próprio programa) que marca, de forma mais 

ou menos contundente, o desenho atual dos PPEGs. A formação multidisciplinar, 

por outro lado, é fator de interferência sobre os processos de escolha dos objetos de 

estudo. 

No momento das análises procuramos identificar nas falas dos entrevistados 

como diferentes práticas discursivas concorreram para fixar sentidos de um campo 

acadêmico no âmbito de um programa de pós-graduação; que disputas por 

hegemonia aí se explicitam ou não, buscando as que se aproximam ou não da teoria 

dos campos proposta por Bourdieu e suas formas hegemônicas, intentando 

apreender também indícios das concepções de produção do conhecimento. 

Ao entender o discurso como prática discursiva, queríamos também, nesse 

caminho, compreender como o discurso sobre política educacional é produzido, 

distribuído e consumido, formando o campo acadêmico específico dessa área do 

conhecimento. Focamos, então, na análise, a intertextualidade e a 

interdiscursividade expressas nos textos. 

A opção pelo trabalho analítico, com ênfase na intertextualidade e na 

interdiscursividade, nos permitiu captar a presença de formações discursivas e de 

ordens do discurso que se aproximam de uma prática social hegemônica (as 

indicadas por Bourdieu na formação de um campo que têm destaque na 

competitividade), e também formações discursivas que a essa prática se 

contrapõem ou complementam, formando novas práticas discursivas, compostas por 

outras configurações e novos significados. E, como é próprio de uma realidade 

dinâmica, as práticas resultantes podem contribuir para a reestruturação das 

relações de poder existentes em determinado campo, gerando mudança social. 

Trabalhar com a intertextualidade significa considerar que os textos17 são 

preenchidos com outros, ou seja, para Fairclough (2001, p. 134), eles são 

                                                 
17 Fairclough considera texto as expressões faladas e escritas. 
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“inerentemente intertextuais, constituídos por elementos de outros textos”, 

acrescentando que “o conceito de intertextualidade aponta para a produtividade dos 

textos, para como os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar as 

convenções existentes (gêneros, discursos) para gerar novos textos” (p. 135). Esse 

autor recomenda que não podemos deixar de enfatizar que a relação entre 

intertextualidade e hegemonia é importante, pois “essa produtividade na prática não 

está disponível para todas as pessoas como um espaço ilimitado para a inovação 

textual e para os jogos verbais: ela é socialmente limitada e restringida e condicional 

conforme relações de poder” (p. 135). A interdiscursividade, também chamada por 

Fairclough de intertextualidade constitutiva, é a configuração de convenções 

discursivas que entram na produção de um texto. 

 
A atenção à interdiscursividade poderá evidenciar como as diferentes 
posições dos sujeitos produzem semelhanças, divergências, 
conflitos, antagonismos, haja vista que a afirmação de um sujeito 
está sempre relacionada à afirmação de um outro sujeito que marca 
posições semelhantes ou diferentes, engendrando práticas 
articulatórias que poderão integrar diferentes formações discursivas 
(PEREIRA, 2006, p. 196). 

 

Complementarmente, na medida em que entendemos o discurso como prática 

social, não podemos deixar de considerar os condicionantes macro e microssociais 

que caracterizam a sociedade brasileira e marcam especificamente o NE do Brasil, 

de forma que articulamos, sempre que possível, as análises com os contextos 

social, econômico e político, que formam a conjuntura em que as práticas 

discursivas se inserem. 

Convém notar, ainda, que trabalhamos com o conceito de campo de 

Bourdieu, sendo necessário destacar que a cada campo corresponde um habitus 

próprio, e seu funcionamento depende da existência de objetos de disputa e 

pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que impliquem no 

conhecimento e no reconhecimento das leis imanentes ao jogo. Aqueles que 

incorporaram o habitus próprio do campo têm condição de jogar o jogo e de 

acreditar n(a importância d)esse jogo. Foi com esse sentido que olhamos para os 

pesquisadores/agentes do campo acadêmico foco do nosso estudo.  

A análise das entrevistas foi estruturada em dois eixos em torno dos quais se 

tenta elucidar como o espaço acadêmico da política educacional é ressignificado 
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dentro dos PPGEs: o eixo que debate sobre o par dialético conhecimento e 

interesse; e o que sistematiza as estratégias de conservação e subversão do campo 

em estudo. Tais eixos se configuram numa síntese que abarca as diversas questões 

que nos ajudaram a responder o problema central da nossa pesquisa e estão 

sistematizados nos capítulos 5 e 6.  
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CAPÍTULO 3 A PÓS-GRADUAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA NO BRASIL  
 

Discutir produção do conhecimento é partir do pressuposto que, nos sistemas 

de educação, pesquisa, produção do conhecimento e pós-graduação formam um trio 

indissociável. Partindo da consideração de que a pós-graduação é um lugar 

privilegiado de produção do conhecimento, dada a centralidade que a pesquisa 

ocupa no seu interior, é que a escolhemos como espaço de estudo dessa tese. 

Assim, aqui apresentamos apontamentos sobre a trajetória da pós-graduação 

brasileira e a inserção e evolução da pesquisa educacional no interior desse 

processo. Essa estratégia visa apontar o lugar dos estudos sobre política 

educacional no seio dos PPGEs, buscando esclarecer a emergência e consolidação 

desse tema como objeto de estudo.  

Na medida em que entendemos que uma política educacional não se 

desprende do contexto político mais amplo da sociedade em que se insere, 

buscamos sistematizar e articular apontamentos sobre o surgimento e consolidação 

da política de pós-graduação com o contexto político brasileiro, com vistas a tentar 

inseri-la na totalidade do real.  

 

3.1 A Política de Pós-Graduação e a consolidação dessa etapa da educação no 
Brasil  
 

O sistema de pós-graduação no Brasil possui atualmente reconhecimento 

legítimo por parte da comunidade científica nacional e internacional. Tal 

reconhecimento deve-se ao formato que as políticas públicas para a pós-graduação 

tomaram em termos de definições e das ações, voltadas para este setor, que se 

expressou em sua expansão contínua nos últimos 40 (quarenta) anos. Nos anos 60, 

momento em que a pós-graduação sofreu uma institucionalização, conforme 

detalharemos mais adiante, havia 38 (trinta e oito) cursos instalados em nosso país. 

Passadas apenas quadro décadas, a evolução positiva é incontestável, conforme 

podemos ver na tabela abaixo:  
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Tabela 1 
Mestrados e Doutorados reconhecidos no Brasil por Região 

 

Programas e Cursos de pós-graduação Totais de Cursos de pós-graduaçãoREGIÃO 
Total M D F M/D Total M D F 

Centro-
Oeste  184 93 2 17 72 256 165 74 17 

Nordeste  456 249 14 37 156 612 405 170 37 
Norte  110 68 2 6 34 144 102 36 6 
Sudeste  1.316 399 18 122 777 2.093 1.176 795 122 
Sul  522 242 5 43 232 754 474 237 43 
Brasil: 2.588 1.051 41 225 1.271 3.859 2.322 1.312 225 

 Fonte: MEC/CAPES – última atualização 15/05/2008 
 Cursos: M: mestrado acadêmico; D: doutorado; F: mestrado profissionalizante 
 Programas: M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado 
 

Mesmo que essa tabela coloque em relevo um dos grandes problemas que 

ainda assola esse sistema - a assimetria regional -, pode-se identificar um claro 

avanço quantitativo que também foi acompanhado de um avanço qualitativo. Isso 

porque esse sistema está marcado por um rigoroso processo de reconhecimento de 

programas, um rigoroso processo de avaliação e um alto grau de flexibilidade 

organizacional, articulada com possibilidades interdisciplinares e financiamento 

específico. 

Para Cury (2004), o sucesso desse sistema se deve a uma atuação 

consciente e efetiva do Estado brasileiro que, ao longo dos últimos 40 (quarenta) 

anos, se armou de estratégias com vistas à institucionalização de uma pós-

graduação de alta qualidade aqui no Brasil.  

 
Tal política pública propiciou uma realidade bem-sucedida logo 
convertida em verdadeiro sistema com um reconhecimento nacional 
e internacional de sua qualidade. Nesse processo especial destaque 
se confere aos processos de avaliação levados adiante pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Cooperam para tal tanto as bolsas concedidas por esta 
fundação, pelo CNPq e também por algumas Fundações Estaduais 
de Amparo à Pesquisa (FAPs), quanto outros programas de apoio e 
fomento fornecidos por tais agências (CURY, 2004, p. 780).  

 
Severino (2006) também concorda com essa afirmação e diz que a pós-

graduação tem contribuído valiosamente para o melhor conhecimento dos 

problemas que emergem de diversos âmbitos da nossa realidade, tendo contribuído 
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igualmente para a qualificação de um expressivo quadro de profissionais nas áreas 

do ensino, da gestão e da pesquisa.  

 
Sem nenhuma dúvida, a pós-graduação no País se transformou 
numa sementeira de pesquisadores, o que contribuiu para a 
consolidação do quadro de recursos humanos para todos os setores 
da vida nacional. Pode-se afirmar com segurança, que a pós-
graduação é um dos melhores segmentos do sistema educacional 
brasileiro, sob o critério do nível de qualidade alcançado, e vem 
contribuindo significativamente para a construção de uma retrato 
mais fiel da realidade nacional, graças à sistematização e à 
institucionalização da prática científica de investigação, ao mesmo 
tempo que forma novas gerações de pesquisadores (SEVERINO, 
2006, p. 51-52). 

 

Para entender essa trajetória de sucesso, é preciso voltar à história e 

buscarmos estabelecer relações entre as ações da política e os condicionantes 

sociais e econômicos que a possibilitaram.  

Historicamente, podemos dizer que a pós-graduação no Brasil, enquanto uma 

ação política estruturada, assim como a educação básica e o ensino superior, teve 

um início tardio, isso se compararmos com os países da América Latina e da 

América do Norte. Os Estados Unidos da América, por exemplo, iniciaram seu 

processo de organização da pós-graduação em meados do século XIX com cursos 

em algumas universidades americanas18.  

Institucionalmente, a pós-graduação aqui no nosso país data da década de 60 

do século passado, quando foi elaborado o Parecer N.º 977/65 do Conselho Federal 

de Educação (CFE), aprovado em 3 de dezembro de 1965 pela Câmara de Ensino 

Superior do então CFE. Este documento teve como objetivo esclarecer a natureza e 

os objetivos desse ramo da educação e, segundo Cury (2005), foi e ainda continua 

sendo a referência sistemática para a organização e implementação da pós-

graduação brasileira. 

Há que se esclarecer que antes de sua vigência já havia entre nós cursos de 

pós-graduação em funcionamento. Na década de 1960, o Brasil contava com trinta e 

oito cursos, sendo onze de doutorado e vinte e sete de mestrado. Esses primeiros 

cursos concentravam-se em diversas áreas do conhecimento, sendo os de 

                                                 
18 Alguns países da América Latina já possuíam universidades no século XVII, enquanto que aqui no 

Brasil elas datam dos anos 20 e 30 do século XX (CURY, 2005). Na América do Norte, no ano de 
1886, foi implantado definitivamente um programa de pós-graduação na Universidade John Hopkins 
(SANTOS, C., 2003). 
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doutorado ligados às áreas da Biologia, Física, Matemática e Química, e os de 

mestrado com uma distribuição mais dispersa, envolvendo áreas das Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Agrárias e Engenharias (VELLOSO, 

2002). No entanto, não havia uma definição clara dos fins e objetivos da pós-

graduação, nem da sua estrutura. Foi esse um dos motivos que levou o então 

Ministro da Educação e Cultura, Flávio Suplicy de Lacerda, do Governo Castelo 

Branco, a solicitar um pronunciamento do CFE, que se materializou no referido 

Parecer, em vista da necessidade de implantar e desenvolver, no ensino superior 

brasileiro, a pós-graduação, cuja definição e regulamentação viriam superar a 

“imprecisão que reina entre nós, sobre a natureza desses cursos” (BRASIL, 1965).  

Esse início, em articulação com a expansão do ensino superior e provocada 

pelos requisitos de formação de recursos humanos e pelas reivindicações da classe 

média, traduziu uma opção política historicamente situada na articulação com o 

movimento de industrialização brasileira. Inserida numa política governamental 

desenvolvimentista, é preciso compreender que este início além de estar 

relacionado ao crescimento econômico, desenvolveu-se comprometido com a 

concentração do saber para as elites, de acordo com o projeto de sociedade que os 

governos militares procuraram implementar no país (FERREIRA, 1999).  

Cunha (1991) nos lembra que, apesar das críticas que devem ser feitas à 

forma como se deram as transformações do ensino superior e na pós-graduação, no 

Brasil durante o regime militar, inclusive porque essas transformações se voltaram 

para a modernização dessa etapa da educação com base no modelo norte-

americano, é possível afirmar que esse âmbito do ensino teve grande impulso após 

o golpe de Estado. O próprio Estatuto do Magistério Superior, promulgado em 1965, 

“induzia a demanda de pós-graduação na medida em que direcionava a ascensão 

da carreira docente à obtenção de títulos de mestrado e doutorado” (p. 59).  

Durante o regime militar, apesar da repressão militar que mutilou bibliotecas e 

programas e expulsou professores e alunos, nenhuma universidade pública foi 

fechada e houve mais recursos para sua expansão, proporcionando o 

desenvolvimento das atividades essenciais para existência das universidades: a 

produção cultural e a pesquisa científica e tecnológica (CUNHA, 1991). 

Por outra parte, é interessante destacar também que o surgimento e a 

consolidação da pós-graduação no Brasil, assim como o ensino superior de uma 

forma geral, foram marcados pela influência externa. Os modelos franceses e 
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americanos influenciaram não só na institucionalização da pós-graduação via 

criação do Parecer N.º 977/65, como também na constituição/criação autônoma das 

universidades brasileiras, que se serviram de intelectuais estrangeiros para 

consolidar/implantar cursos de graduação e pós-graduação. Como exemplo, 

podemos citar a criação da Universidade de São Paulo (USP), em meados dos anos 

de 1930, “com forte presença de intelectuais franceses que auxiliaram na 

implantação desta prestigiosa universidade estadual, com destaque para a abertura 

de cursos e para a inovação de métodos e técnicas de investigação científica” 

(CURY, 2005, p. 8). Em 1941 é instalada a Escola de Sociologia e Política de São 

Paulo e abre-se nela um curso de mestrado, com a presença e o apoio de 

pesquisadores norte-americanos. 

A marca da influência estrangeira no surgimento e consolidação da nossa 

pós-graduação está presente de forma clara no próprio Parecer n.º 977/65, quando o 

relator justifica a necessidade de nos espelharmos em modelos estrangeiros, devido 

a nossa pouca experiência, e elege o modelo norte-americano como exemplo: 

 
Sendo, ainda, incipiente a nossa experiência em matéria de pós-
graduação, teremos que recorrer inevitavelmente a modelos 
estrangeiros para criar nosso próprio sistema. O importante é que o 
modelo não seja objeto de pura cópia, mas sirva apenas de 
orientação. Atendendo ao que nos foi sugerido pelo Aviso ministerial, 
tomaremos como objeto de análise a pós-graduação norte-
americana, cuja sistemática já provada por uma longa experiência 
tem servido de inspiração a outros países (BRASIL, 1965).  

 

É sabido que a influência norte-americana na educação brasileira já datava de 

antes, como dos acordos MEC-USAID19, por exemplo, traduzindo uma dependência 

brasileira nos processos de financiamento e de definição teórico-metodológica dos 

nossos sistemas de ensino. Um processo fruto dos arranjos político-econômicos que 

têm marcado a história do desenvolvimento sócio-econômico da nossa sociedade 

característico de um Estado dependente ou em desenvolvimento. Nesse período, 

década de 60 do século passado, o Brasil atravessava processo de modernização 

dentro de um contexto de integração dependente entre os países em 

desenvolvimento e os países centrais. Essa integração atinge as áreas da Ciência e 

                                                 
19 Acordos entre o Ministério da Educação e Cultura e a Agency for International Development dos 

Estados Unidos que contribuíram para as reformas do ensino superior, em 1968, e do ensino de 1º 
e 2º graus, em 1971. 
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da Tecnologia que deviam ser produzidas nos países centrais enquanto que os 

periféricos eram vistos/exerciam o papel de consumidores. Assim, nessa integração, 

importava aos países centrais manter o monopólio da produção científica e 

desestimular uma possível concorrência nos países periféricos.  

 
Foi neste contexto de dependência em relação às nações centrais 
que se deu a instalação da pós-graduação no Brasil. Uma sociedade 
dependente vincula-se a outra, supostamente mais organizada e 
desenvolvida, para estabelecer uma relação de ‘parceria 
subordinada’ (SANTOS, C., 2003, p. 629).  

 

Sabendo-se que a educação sempre esteve subordinada ao projeto político 

mais amplo, em desenvolvimento na nossa sociedade, podemos depreender que 

este fenômeno educativo, no nosso país, esteve atrelado a uma política, que 

buscava adequar os aparelhos de Estado aos imperativos do desenvolvimento 

capitalista que, por sua vez, estavam e ainda estão capitaneados pelos países 

centrais, naquele momento no contexto da Guerra Fria.  

Esse contexto de dependência econômica e política vai se refletir na 

forma/estrutura que a nossa pós-graduação veio a se conformar a partir de então. 

Assim, o Parecer Nº 977/65 institucionaliza o modelo norte-americano na pós-

graduação no Brasil, que vai ter sua estrutura organizada em cursos sensu latu 

(especialização) e sensu stricto (mestrado e doutorado); os cursos de mestrado e 

doutorado constituem níveis autônomos entre si, sem relação de pré-requisito entre 

os mesmos.  

 
A pós-graduação sensu stricto apresenta as seguintes 
características fundamentais: é de natureza acadêmica e de 
pesquisa e mesmo atuando em setores profissionais tem objetivo 
essencialmente científico, enquanto a especialização, via de regra, 
tem sentido eminentemente prático-profissional (BRASIL, 1965).  

 

A estrutura interna dos cursos também reflete as influências norte-

americanas: “a primeira parte dos cursos seria destinada a aulas e a segunda a 

confecção do trabalho científico de conclusão (dissertação ou tese). Os currículos 

seriam compostos conforme modelo norte-americano, que compreendia o major 

(área de concentração) e o minor (matérias conexas)” (SANTOS, C., 2003, p. 630). 

Além disso, outras características vão marcar o desenvolvimento da pós-graduação, 

como a rigorosa seleção de candidatos, certo número de disciplinas, exigência em 
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relação à participação dos alunos em seminários e trabalhos de pesquisa e 

submissão a uma série de exames, finalizando com uma defesa de dissertação ou 

tese.  

No entanto, dada a natureza dinâmica que marca a realidade, aos poucos 

esse nível de ensino vai tomando contornos particulares a nossas necessidades, na 

medida em que o sistema vai se tornando mais complexo, mas também que outras 

influências se fazem perceber, mesmo que não diretamente por força de lei. A 

iniciativa de formação em nível de pós-graduação de professores e pesquisadores 

brasileiros em outras partes do mundo, como França, EUA e Inglaterra, recurso que 

fazia parte da política desenvolvida à época, assim como os acordos de intercâmbio 

cultural-científico, que traziam pesquisadores de vários países para cá, também vão 

influenciar na constituição da pós-graduação por aqui. Menga Ludke, ao falar da sua 

experiência e de outros colegas na França e nos EUA, comenta que os modelos 

adotados nesses países foram sendo assimilados ao lado de outras influências. “E, 

com base em nossas necessidades e em nossos recursos, foi-se constituindo um 

sistema novo, próprio, com características originais, embora mostrando marcas 

daquelas influências” (LUDKE, 2005, p. 121). É exemplar dessas influências a 

reconhecida alta exigência dos nossos cursos de mestrado, que se espelham nos 

modelos europeus e se contrapõem ao baixo prestígio dos mestrados norte-

americanos.  

 

3.2 Os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs) como documentos 
norteadores da política em questão 
  

A institucionalização da pós-graduação no Brasil pela via legal, como era de 

se esperar, não foi suficiente para atingir os objetivos traçados naquele momento: 

formação qualificada de professores para atender à expansão do ensino superior 

elevando seu nível de qualidade, estímulo ao desenvolvimento da pesquisa científica 

por meio da preparação adequada de pesquisadores e formação de técnicos e 

intelectuais de alto nível para fazer face às necessidades do desenvolvimento 

nacional em todos os setores (BRASIL, 1965). 

Eram necessárias outras medidas articuladas de política que resultassem na 

concretização das necessidades objetivas para instauração e expansão organizada 

da pós-graduação pelo país, de forma, inclusive, a dar conta das diferentes 



 93

demandas regionais. Cabe relembrar que, nesse período (décadas de 60/70 do 

século passado), a sociedade brasileira vivia sob uma ditadura militar que 

comandava a organização sociopolítica e tinha como objetivos econômicos 

consolidar o capitalismo através de um modelo desenvolvimentista, marcado pelo 

acirramento da nossa dependência econômica aos países centrais. A pós-

graduação, assim como os demais ramos da educação que sempre estiveram 

subordinados ao projeto político mais amplo em desenvolvimento na nossa 

sociedade, estava atrelada à política desenvolvimentista da época. Assim, o seu 

desenvolvimento e a sua afirmação vão se dar, sobretudo, no contexto do projeto de 

modernização capitaneado pelo regime militar, cuja filosofia de ação baseava-se em 

pressupostos do capital humano, de forma que a formação de recursos humanos 

qualificados, necessários para o desenvolvimento, era imprescindível para o 

sucesso do projeto de modernização do país (AZEVEDO, 2004). 

Dessa forma, no início da década de 1970, a partir da constatação de que o 

processo de expansão da pós-graduação havia sido até então parcialmente 

espontâneo, pressionado por motivos conjunturais e pela expansão do ensino 

superior, o governo brasileiro estabelece medidas para garantir um desenvolvimento 

sistemático da pós-graduação. Em 1970 é instituído o Programa Intensivo de Pós-

Graduação (Dec. Nº 67.348/70); em 1973 é criado um grupo de trabalho com a 

tarefa de propor medidas iniciais para a definição da política de pós-graduação; em 

1974 é instituído o Conselho Nacional de Pós-graduação20, órgão colegiado 

interministerial, cujas funções giravam em torno da formulação da política de pós-

graduação e sua execução; e foi formulado o I Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNGP) para o período de 1975-1977 (FERREIRA, 1999). Em articulação com essas 

estratégias, foram reforçados organismos governamentais diretamente ligados a 

esse nível de ensino, a exemplo da CAPES, CNPq, FINEP, EMBRAPA e outros, que 

viabilizaram, de modo direto ou indireto, os significativos investimentos financeiros 

necessários ao seu desenvolvimento (MARTINS, 1991). 

De qualquer forma, ao compararmos a expansão da graduação e da pós-

graduação nacional, por exemplo, constata-se que a segunda expandiu-se e 

consolidou-se no espaço de poucas décadas se firmando no espaço das 

universidades públicas, enquanto que a primeira teve sua expansão exposta ao 

                                                 
20 Instituído no Ministério da Educação e Cultura pelo governo federal através do Decreto 73.411 de 

04/01/74. 
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sabor das conjunturas, sem o suporte de uma política educacional mais sistemática 

e adequada (BRASIL, 2005, p. 26), o que se reflete nos números que indicam um 

maior quantitativo de atendimento do ensino superior no Brasil por parte da iniciativa 

privada. 

Assim, é elaborado o I PNPG (1975-1979) cujo objeto é o “conjunto de 

atividades desenvolvidas nas instituições de ensino superior e nas instituições de 

pesquisa em nível de pós-graduação” e que contém um conjunto de análises e 

estratégias que serviram como referências “para medidas tomadas em todos os 

níveis institucionais de coordenação, planejamento, execução e normalização das 

atividades de pós-graduação durante 5 (cinco) anos, a partir de 1975” (BRASIL, 

1975, p. 12).  

Estruturalmente, o I PNPG é um documento longo e detalhado que parte de 

uma análise da pós-graduação em ação naquele momento, apontando seus 

principais problemas e propondo diretrizes para a sua superação progressiva. 

Dentre os problemas, esse documento destaca a instabilidade de boa parte dos 

cursos em andamento, seja do ponto de vista institucional, administrativo ou 

financeiro, problemas de ineficiência e problemas de crescimento, chamando a 

atenção inclusive para a concentração de cursos nas regiões Sul e Sudeste. 

A partir desse diagnóstico, o I PNPG estabelece como funções gerais da pós-

graduação formar professores para o magistério universitário, a fim de atender à 

expansão do ensino superior em quantidade e qualidade, formar pesquisadores para 

maior incremento do trabalho científico e “preparar profissionais de nível elevado, 

em função da demanda de mercado de trabalho nas instituições privadas e 

públicas”, de forma que, na medida em que o sistema de pós-graduação exerça 

eficientemente suas funções conseguirá chegar ao objetivo fundamental do PNPG 

que consiste em “transformar as universidades em verdadeiros centros de atividades 

criativas permanentes”. Os destaques principais da política de pós-graduação nesse 

documento constituem a capacitação dos docentes das universidades e a integração 

da pós-graduação ao sistema universitário, além da preocupação com as ciências 

básicas e com as disparidades regionais que deveriam ser evitadas (BRASIL, 1975, 

p. 16-17). 

Para Ferreira (1999), a divulgação do I PNPG veio reforçar a euforia da 

expansão da pós-graduação brasileira que, em 1975, já contava com 673 

Programas, entre Doutorado e Mestrado, destacando, ainda, que a função que mais 
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acelera o crescimento do sistema de pós-graduação é a formação de professores 

para o ensino superior. Nesse período, também como meta do I PNPG, se 

estabeleceu o sistema de avaliação da pós-graduação.  

Quanto às metas do I PNPG, Zucco (1996) comenta que a sua implantação 

deu-se num momento de abundantes recursos governamentais em relação à 

pequena demanda, o que propiciou a citada expansão e a instalação de laboratórios 

e centros de pesquisa. O padrão de financiamento adotado, que não vinculava os 

recursos ao orçamento das universidades, permitiu que cursos de pós-graduação 

atingissem padrões de excelência, cujas atividades passaram a ser financiadas por 

recursos externos à instituição. 

O II PNPG (1982-1985) é formulado e implementado nos últimos anos do 

governo militar. A crise econômica que se abateu sobre nosso país naquele 

momento colabora para o ocaso do regime militar que vê suas bases enfraquecidas 

pelo esgotamento do modelo econômico implantado. Em conseqüência há uma 

escassez de recursos para as políticas educacionais de forma que as prioridades 

estabelecidas para a pós-graduação consistiram na racionalização dos 

investimentos e no reforço de mecanismos de acompanhamento e avaliação dos 

programas, com vistas à melhoria de sua qualidade21. 

O documento do II PNPG expressa ainda uma preocupação com os desníveis 

entre regiões e instituições decorrentes da heterogeneidade do contexto brasileiro. 

“Em termos operacionais, todos os esforços de coordenação e integração do 

sistema objetivarão prioritariamente conferir a este uma maior estabilidade política e 

financeira, assim como diminuir as disparidades regionais, institucionais e setoriais 

que hoje marcam sua realidade” (BRASIL, 1982, p. 29). Não se pode negar que 

esse Plano tenha dado ênfase à qualidade do ensino superior e da pós-graduação, e 

que tenha buscado adequar esse último às necessidades do país em termos de 

produção de ciência e tecnologia, “tornando bastante evidente sua vinculação com o 

setor produtivo” (RAMALHO; MADEIRA, 2005, p. 73). Mesmo assim, Ferreira (1999) 

destaca que o II PNPG não foi implantado na sua totalidade de Programas e 

Projetos. A recessão dos anos 80-84 veio aprofundar uma crise na universidade que 

perpassou toda a década de 1980, configurada principalmente através das 

limitações de recursos para a pós-graduação. 

                                                 
21 Para maiores detalhes sobre essas prioridades vide: BRASIL, MEC/CAPES, 1982. 
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Em razão disso, o III Plano Nacional de Pós-Graduação (1986-1989) 
foi formulado tomando como premissa básica a constatação de que 
os objetivos centrais do I e II PNPG, isto é, a consolidação e o 
fortalecimento qualitativo, não foram plenamente alcançados. Daí 
que estabeleceu como objetivo geral a transformação dos Cursos de 
Pós-Graduação em autênticos centros de pesquisa e de formação 
de docentes/pesquisadores. Para isso, reconheceu a necessidade 
de estabelecer mecanismos que assegurassem a efetiva 
participação da comunidade científica na composição dos Comitês e 
órgãos de decisão das agências de fomento da pesquisa e na 
definição de diretrizes de distribuição de recursos (FERREIRA, 
1999, p. 95).  

 

É importante destacar que a vigência desse Plano coincide com o primeiro 

governo civil da Nova República, quando houve a retomada do processo de 

redemocratização política e a quem coube a herança dos perversos resultados 

sócio-econômicos do modelo de desenvolvimento adotado durante a ditadura militar 

(AZEVEDO, 2004). Para alcançar os objetivos desejados, o Plano buscou priorizar a 

necessidade de estreitamento das relações entre a universidade, a pós-graduação e 

o setor produtivo, tanto como meio de buscar novas fontes de financiamento, quanto 

como um mecanismo de ampliação das pesquisas e da busca de desenvolvimento 

de estudos aplicados (BRASIL, 1986). 

Após esse período existiu ainda um quarto plano, que tramitou nas 

discussões nacionais, mas que não foi formalizado, o que não significa ausência de 

políticas públicas para o setor. “Embora não houvesse formalmente, nos anos de 

1990, um 4º PNPG, houve um conjunto de medidas que constituem uma política 

para a pós-graduação” (RAMALHO; MADEIRA, 2005, p. 74). Na prática, os debates 

em torno da formulação do IV PNPG sugeriram que o mesmo contemplasse dois 

princípios básicos: autonomia institucional e flexibilização. Isto significava que cada 

Universidade deveria assumir a responsabilidade pelo seu sistema de pós-

graduação e propor modelos abertos, próprios à sua vocação específica e aos 

objetivos. 

A promulgação da LDB 9394/96 trouxe novas exigências para a pós-

graduação na medida em que, por exemplo, determina que a preparação para o 

magistério superior seja realizada prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado (art. 66).  
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Ramalho e Madeira (2005, p. 74) destacam as seguintes medidas 

implementadas com a intenção de promover a expansão do sistema de pós-

graduação no país: 

 
a) intensificação da capacitação dos docentes das instituições de 

ensino superior; 
b) formação de profissionais de alto nível para atender às demandas 

dos diversos mercados de trabalho nos setores públicos e 
privados; 

c) redução do tempo de titulação médio na pós-graduação; 
d) reorganização da estrutura de financiamento da pós-graduação; 
e) aprimoramento constante da qualidade dos programas, utilizando 

modelo de avaliação pautado em indicadores internacionais; 
f) proposição de ações para reduzir o desequilíbrio regional pro 

intermédio de estratégias que promovam a fixação de 
competências acadêmicas de pesquisa.  

 

Os autores registram que, paradoxalmente, num período em que não houve 

um Plano oficial, houve um salto qualitativo e quantitativo na pós-graduação no 

Nordeste e no Norte.  

Azevedo (2004) também analisa o período e destaca a restrição no número 

de bolsas de estudo, nos programas de apoio e fortalecimento dos cursos e nos 

projetos de qualificação dos docentes do ensino superior. Destaca também o 

acionamento de controles para a expansão dos programas, manifesto no 

estabelecimento de novos critérios para implantação de cursos, como também no 

sistema de avaliação.  

 
Neste último caso, a permanência de uma concepção de avaliação 
estandardizada, cujos parâmetros baseiam-se nas Ciências Exatas 
e da Natureza, tem sido problemática em termos de não 
consideração das especificidades da contribuição das demais áreas 
(p. 6).  

 

Essa autora destaca iniciativas inovadoras como o apoio aos programas 

multidisciplinares que ampliam a visão estreita de ciência (muito embora seja ainda 

problemática a definição precisa de programas componentes desta área); a 

expansão de programas destinados a promover melhor articulação entre a pós-

graduação e a graduação (como o PIBIC e o PET22); a implantação da modalidade 

                                                 
22 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) é um programa do CNPq que 

oferece bolsas de pesquisa para estudantes de graduação. Dentre seus objetivos destacamos os 
seguintes: despertar vocação científica e incentivar novos talentos potenciais entre estudantes de 
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doutorado sanduíche e o impulso dado ao Diretório dos Grupos de Pesquisa, 

“permitindo o ordenamento e uma visão mais global dos processos investigativos 

desenvolvidos no País, nos quais a pós-graduação ocupa lugar de destaque” 

(AZEVEDO, 2004, p. 7). 

 Atualmente estamos vivendo o período do V PNPG (2005-2010), aprovado 

em janeiro de 2005, que incorpora o princípio de que o sistema educacional é fator 

estratégico no processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da 

sociedade brasileira. No que diz respeito ao período de duração, esse plano se 

diferencia dos anteriores, pois sua vigência está proposta para um período de cinco 

anos. Na perspectiva de uma política de ação podemos dizer que este é um dado 

interessante já que uma proposta de ação de maior duração é o “mínimo que se 

exige para o delineamento, para implementação e para avaliação de qualquer 

política consistente” (SEVERINO, 2006, p. 53). Além disso, podemos depreender 

que há um alinhamento com as demais políticas nacionais atuais para a educação 

que estão prevendo um tempo maior para sua implementação, tal como, por 

exemplo, o Plano de Desenvolvimento da Educação.  

O V PNPG incorpora o princípio de que o sistema educacional é fator 

estratégico no processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da nossa 

sociedade. Este documento também advoga que a pós-graduação tem a tarefa de 

produzir profissionais qualificados para atuar em diferentes espaços sociais, 

contribuindo para a modernização do país.  

Reconhecendo que a pós-graduação é a etapa da educação mais bem 

sucedida no conjunto do sistema educacional brasileiro, o Plano destaca que essa 

condição é fruto de políticas indutivas desenvolvidas nos últimos anos com o apoio 

da sociedade acadêmica brasileira. Assim, apresenta como um dos seus objetivos 

fundamentais “uma expansão do sistema de pós-graduação que leve ao expressivo 

aumento do número de pós-graduandos requeridos para a qualificação do sistema 

                                                                                                                                                         
graduação; contribuir para reduzir o tempo médio de titulação de mestres e doutores. Ou seja, é um 
programa que articula pesquisa na graduação com a pós-graduação. 
(www.cnpq.br/programasespeciais/pibic/index.htm - acessado em 05/06/2008). O Programa de 
Educação Tutorial (PET) foi iniciado na CAPES e em 1999 transferido para a Secretaria de 
Educação Superior (SESu) do MEC. É desenvolvido por grupos de estudantes, com tutoria de um 
docente, organizados a partir de cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior do país, 
sendo um grupo por curso, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão e da educação tutorial. Um dos seus objetivos é contribuir para a elevação da qualidade 
da formação acadêmica dos alunos de graduação (http://portal.mec.gov.br/sesu - acessado em 
05/06/2008). 
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superior do país, do sistema de ciência e tecnologia e do setor empresarial” 

(BRASIL, 2004, p. 09). 

O documento traça metas para a continuidade da expansão dessa etapa da 

educação superior e projeta que, alcançadas essas metas ao final de 2010, o Brasil 

atingirá o número de doutores por 100 mil habitantes equivalente ao alcançado pela 

Coréia há dez anos (BRASIL, 2004, p. 90). 

O V PNPG faz um diagnóstico da situação atual da pós-graduação no Brasil e 

apresenta tabelas e dados estatísticos que comprovam crescimento expressivo ao 

longo dos anos e destaca os seguintes aspectos: 

 
Entre 1976 e 2004, o número de cursos recomendados pela CAPES 
saltou de 673 para 2993, o que representa um aumento de 5,6% ao 
ano; 
O segmento público é responsável por 82% da oferta de cursos de 
mestrado e por 90% dos cursos de doutorado; 
O número de alunos matriculados saltou de 37.195 em 1987 para 
112.314 em 2003, representando um crescimento de 300% no 
período; 
O número de titulados no mestrado aumentou em 757% e o de 
doutorado em aproximadamente 932% no período de 1987 a 2003 
(BRASIL, 2004, p. 27-30). 

 

Apesar desses avanços, o documento registra que um dos principais 

problemas da pós-graduação no país ainda persiste: a distribuição desigual entre as 

regiões do Brasil. Esse problema é identificado em todos os Planos e em vários 

documentos e artigos que discutem a problemática da pós-graduação no Brasil. O 

Seminário Pós-graduação: Enfrentando Novos Desafios23, realizado pela CAPES em 

2001, por exemplo, apresentava essa preocupação colocando o desequilíbrio, tanto 

regional quanto intra-regional (capitais versus interior), como uma das lacunas da 

pós-graduação, apontando ainda para propostas que visavam a sua superação.  

Algumas lacunas, apontadas no documento síntese do referido Seminário, 

são retomadas no V PNPG, dentre essas é importante destacar as questões das 

desigualdades regionais já referidas anteriormente, da necessidade de repensar 

recursos e organização orçamentários para a pós-graduação e do modelo 

organizacional vigente. A análise do modelo organizacional é feita tendo por 

parâmetro o sucesso da pós-graduação que se traduz em números e estatísticas, 
                                                 
23 Seminário realizado pela CAPES, concebido como uma atividade estratégica a partir da qual a 

CAPES desejou dar continuidade à sua reflexão sobre a necessidade de repensar o 
desenvolvimento da pós-graduação nacional (INFOCAPES, 2001). 
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resultantes do rígido processo de avaliação criado pela CAPES e realizado por 

pares, de forma que propostas de mudanças são geralmente consideradas com 

restrições ao se considerar a parceria modelo/avaliação. Mesmo assim, as 

demandas diferenciadas que emergem de cada região/estado/programa que não 

têm encontrado apoio suficiente para serem levadas adiante em função do modelo 

atual acarretam desafios para o setor como os listados no documento do V PNPG:  

 
Flexibilização do modelo de pós-graduação, a fim de permitir o 
crescimento do sistema; 
Profissionais de perfis diferenciados para atender à dinâmica dos 
setores acadêmico e não-acadêmico; e,  
Atuação em rede, para diminuir os desequilíbrios regionais na oferta 
e desempenho da pós-graduação e atender às novas áreas de 
conhecimento (BRASIL, 2004, p. 44).  

 

As assimetrias regionais que marcam esse sistema é um dos pontos de 

destaque do Plano e também foco de interesse de nossa pesquisa, já que estamos 

tratando dos PPGEs do Nordeste do Brasil. Como pudemos identificar nos dados 

apresentados na Tabela 01, apresentado no início deste capítulo, dos atuais 3.859 

(três mil, oitocentos e cinqüenta e nove) cursos de pós-graduação existentes aqui no 

Brasil, 2.093 (dois e noventa e três) estão instalados na Região Sudeste, o que 

corresponde a uma concentração maior que 54% do total desses cursos. 

Nesse âmbito, o documento traz uma discussão interessante sobre as 

assimetrias do sistema e conclui que, mesmo que os Planos anteriores tenham 

manifestado preocupação com esta questão, sugerindo inclusive ações direcionadas 

para resolver o problema, a realidade continua a mesma: o sistema continua 

concentrado na Região Sudeste.  

 
Independentemente de políticas direcionadas, nos últimos anos a 
Região Sul vem encontrando estratégias desenvolvimentistas e 
consolidando seus programas, de sorte a ocupar hoje o lugar de 
visibilidade no sistema. O Nordeste alcançou algum destaque, 
porém, ainda apresenta assimetrias entre seus estados. No Centro-
Oeste o quadro de assimetrias é ainda mais acentuado, uma vez 
que a pós-graduação concentra-se em Brasília. E no Norte, região 
de extrema importância nacional pela sua dimensão e diversidade, 
encontra-se uma pós-graduação incipiente, com concentração em 
dois estado de uma região de dimensão continental (BRASIL, 2004, 
p. 46).  
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No entanto, quando se toma como foco a questão do investimento financeiro, 

só para citar um exemplo de um dos condicionantes que incidem sobre esta 

problemática, encontramos nesse sistema a velha regra que, de maneira geral, 

abarca o sistema político no Brasil: “o rio só corre para o mar”, como se pode 

destacar no próprio Plano: 

  
[...], os dados indicam uma correlação entre as vaiáveis PIB, número 
de docentes na pós-graduação e valor nos investimentos efetuados 
em bolsas pelas agências de fomento, de forma que o investimento 
por docente da pós-graduação seja comparativamente semelhante de 
uma região para outra. Dessa maneira, em termos absolutos, observa-
se uma maior concentração de investimentos públicos onde existe 
maior capacidade instalada de recursos humanos qualificados e de 
infra-estrutura. O crescimento de grupos emergentes é prejudicado 
numa situação de orçamentos reais decrescentes e da tendência de 
políticas públicas de canalizar parte significativa dos investimentos 
nos grupos mais consolidados. O mesmo ocorre em novas áreas do 
conhecimento e naquelas que se encontram localizadas em regiões 
de menor concentração de massa crítica (BRASIL, 2004, p. 47).  

 

Caso não haja políticas de indução efetivas que busquem mudar esse quadro, 

pouco será feito no sentido de alcançar e consolidar o objetivo principal desse Plano: 

“o crescimento equânime do sistema nacional de pós-graduação, com o propósito de 

atender, com qualidade, as diversas demandas da sociedade, visando ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e econômico e social do país” (BRASIL, 

2004, p. 54).  

Por outro lado, é preciso destacar a evidência de um discurso economicista e 

utilitarista permeando a necessidade de “formação de quadros” qualificados para 

atuar em vários âmbitos da sociedade, além de mencionar a necessidade de formar 

perfis profissionais para atuar em setores acadêmicos e não acadêmicos. Nesse 

sentido, o foco privilegiado na discussão recai sobre o ensino e não sobre a 

pesquisa e a formação de pesquisadores com vistas à melhoria da qualidade de vida 

no nosso país. Siqueira (2006) faz uma boa análise sobre o Plano, vinculando-o à 

Reforma da Educação Superior do Governo Lula, e afirma que as bases desse 

documento colocam ênfase na dimensão do ensino como formação de 

quadros/recursos humanos, havendo a predominância de uma perspectiva 

mercantil-utilitarista-imediatista-tecnicista-privatista. Isso porque defende um modelo 

que reduz o tempo de titulação e as exigências e rigidez do sistema, a exemplo de o 

mestrado ser condição indispensável para o doutorado.  
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Os desafios postos pelas assimetrias desse sistema e o conjunto de 

referências acima mencionadas, que não têm a intenção de esgotar a discussão, 

contribuem para que tenhamos uma visão do perfil e padrão que a pós-graduação 

assume no presente, dentre elas a Pós-Graduação em Educação, foco específico de 

nosso interesse de pesquisa e da qual trataremos a seguir.  

 

3.3 A Pós-Graduação em Educação, a pesquisa educacional e o tratamento das 
políticas públicas 
 

A área da Educação, no sistema de avaliação da CAPES, está inserida dentro 

da Grande Área das Ciências Humanas e, quantitativamente, ocupa posição de 

destaque dentre as outras áreas como se pode ver na tabela abaixo:  

 

Tabela 2 
Mestrados e Doutorados reconhecidos no Brasil por Grande Área – Ciências 

Humanas 
GRANDE ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS  

Programas e Cursos 
de pós-graduação 

Totais de Cursos de pós-
graduação ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) 

Total M D F M/D Total M D F 
ANTROPOLOGIA (ANTROPOLOGIA 
/ ARQUEOLOGIA) 16 4 0 1 11 27 15 11 1 

ARQUEOLOGIA (ANTROPOLOGIA / 
ARQUEOLOGIA) 2 1 0 0 1 3 2 1 0 

CIÊNCIA POLÍTICA (CIÊNCIA 
POLÍTICA E RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS) 

22 10 0 1 11 33 21 11 1 

EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO) 89 49 1 0 39 128 88 40 0 
FILOSOFIA (FILOSOFIA / 
TEOLOGIA: subcomissão 
FILOSOFIA) 

35 22 1 0 12 47 34 13 0 

GEOGRAFIA (GEOGRAFIA) 38 21 0 0 17 55 38 17 0 
HISTÓRIA (HISTÓRIA) 53 29 0 1 23 76 52 23 1 
PSICOLOGIA (PSICOLOGIA) 60 26 1 0 33 93 59 34 0 
SOCIOLOGIA (SOCIOLOGIA) 43 13 2 2 26 69 39 28 2 
TEOLOGIA (FILOSOFIA/TEOLOGIA: 
subcomissão TEOLOGIA) 14 6 0 1 7 21 13 7 1 

Brasil: 372 181 5 6 180 552 361 185 6 
Fonte: MEC/CAPES – Atualizado em 15/04/2008 
Cursos: M: mestrado acadêmico; D: doutorado; F: mestrado profissionalizante 
Programas: M/D - Mestrado Acadêmico / Doutorado Legenda: M – Mestrado; D – Doutorado;  
F – Mestrado Profissionalizante  
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Segundo os dados acima24, atualmente, o Brasil conta com 89 (oitenta e 

nove) Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEs), divididos entre 

programas que têm apenas cursos de mestrado (49 programas) e programas que 

têm cursos de mestrado e doutorado (39 programas) e um programa apenas com 

curso de doutorado. Esses programas abarcam 88 (oitenta e oito) cursos de 

mestrado e 40 (quarenta) cursos de doutorado, totalizando 128 (cento e vinte e oito) 

cursos. Desse total, 11 (onze) programas estão localizados na Região Nordeste, 

sendo 6 (seis) com cursos de mestrado e 5 (cinco) com cursos de mestrado e 

doutorado, todos estes funcionando em universidades públicas. 

No entanto, consideramos que não é demais pontuar alguns dados da 

situação geral do Nordeste no que diz respeito aos PPGEs aqui existentes, inclusive 

porque essa é a região de realização da pesquisa. Em relação à última avaliação 

trienal da CAPES (Avaliação trienal 2007 - Período Avaliado: 2004 a 2006), foram 

aprovados 89 (oitenta e nove) programas no Brasil, cujas notas variam entre 06 

(seis) e 03 (três)25. Desse total, 75 (setenta e cinco) estão concentrados no centro-

sul do país, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste encontram-se apenas 14 

(quatorze) programas, sendo que desse total 11 (onze) estão especificamente no 

Nordeste. No que diz respeito ao resultado avaliativo, o quadro abaixo apresenta os 

dados dos PPGEs do NE: 

 
Quadro 02 

Programas de Pós-graduação em Educação do Nordeste por dependência 
administrativa e notas da Avaliação Trienal da CAPES 2007 

 
INSTITUIÇÃO Nome do Programa Dependência 

Administrativa 
Nível Nota 

CTC٭
Universidade Federal do Rio G. do 
Norte ٭٭  

EDUCAÇÃO Federal M/D 05 

Universidade do Estado da Bahia EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE 

Estadual M 04 

Universidade Federal da Bahia ٭٭  EDUCAÇÃO Federal M/D 04 
Universidade Federal de 
Pernambuco ٭٭  

EDUCAÇÃO Federal M/D 04 

Universidade Federal da Paraíba/JP 
٭٭  

EDUCAÇÃO Federal M/D 04 

Universidade Federal de Alagoas EDUCAÇÃO Federal M 04 
Universidade Federal do Ceará ٭٭  EDUCAÇÃO Federal M/D 04 
Universidade Federal do Piauí EDUCAÇÃO Federal M 04 

                                                 
24 Fonte: CAPES/MEC- Programas Reconhecidos, atualizado em 15/04/2008, acessado em 

08.05.2008. (www.capes.gov.br)  
25 O sistema de avaliação da CAPES confere 7,0 (sete) como nota máxima para os programas de 

pós-graduação no Brasil, no entanto nenhum PPGE brasileiro recebeu esta nota. 
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Fundação Universidade Federal de 
Sergipe 

EDUCAÇÃO Federal M 04 

Universidade Federal do Maranhão EDUCAÇÃO Federal M 03 
Fundação Universidade Estadual do 
Ceará 

EDUCAÇÃO Estadual M 03 

  Conselho Técnico Científico ٭
٭٭  Universidades que constituíram o espaço empírico da nossa pesquisa  
 Fonte: MEC/CAPES  
 

Como se pode observar, o NE ficou sem nenhum dos PPGEs com a nota 

máxima conferida aos PPGEs pela CAPES, que foi a nota 6,0 (seis), atribuída a 

cinco Programas no país, sendo que três deles estão sediados em universidades do 

Sudeste e dois no Sul26, das quais duas são instituições particulares, outras duas 

são federais e uma é estadual. 

O quadro acima nos mostra que todos os PPGEs que fazem parte da nossa 

amostra estão inseridos em universidades públicas federais, aliás, é bom ressaltar 

que todos os PPGEs do Norte e do Nordeste estão inseridos em universidades 

públicas, sendo a maioria deles em universidades federais e apenas dois em 

universidades estaduais. Este fato pode ser olhado positivamente quando se pode 

concluir que as pesquisas nessa área estão sendo desenvolvidas por entidades 

públicas e também que os pesquisadores e alunos que neles ingressam têm acesso 

à pós-graduação pública de qualidade. Quanto às notas, percebe-se que o programa 

da UFPE, que recebeu nota 5,0 (cinco) nas últimas avaliações, caiu para nota 4,0 

(quatro). Os outros que estavam tentando subir sua nota para 5,0 (cinco) ainda não 

conseguiram esse feito, como é o caso da UFPB, da UFC e da UFBA. 

É possível dizer que, mesmo de maneira esparsa e incipiente, a pesquisa 

sobre educação no Brasil vem sendo desenvolvida desde o início do século 

passado. A criação do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, no final da 

década de 30, é decisiva para a emergência de estudos sistemáticos nessa área. 

Mais tarde, com o desdobramento do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP) e seus Centros de Pesquisa que se espalharam por várias regiões do país, 

“a construção do pensamento educacional brasileiro, mediante pesquisa sistemática, 

encontrou espaço específico de produção, formação e estímulo” (GATTI, 2001, p. 

65). 

                                                 
26 São os PPGEs da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG; da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro/PUC-Rio; da Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ; da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS; da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos/UNISINOS. 
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No entanto, é com a implementação da pós-graduação que se acelerou o 

desenvolvimento da área de pesquisa em educação aqui no nosso país, tanto que é 

possível afirmar que é no âmbito da pós-graduação que a pesquisa em educação 

efetivamente acontece (ANDRÉ, 2001; SANCHEZ GAMBOA, 2003).  

Sanchez Gamboa (2003) chega a comentar que essa área de pesquisa se 

restringe basicamente ao que é desenvolvido no interior desse componente do 

ensino superior brasileiro, o que levou ao desenvolvimento e à manutenção do 

binômio pós-graduação/pesquisa. 

No que diz respeito à relação entre graduação e pós-graduação, pode-se 

afirmar que a última ocupa um papel importante na organização da educação 

superior, já que se exige que o corpo docente de uma instituição de ensino superior 

tenha um mínimo de professores titulados em seus quadros. Esse é, inclusive, um 

fator de crítica por parte de alguns autores como, por exemplo, Sanchez Gamboa 

(2003) e Cury (2004), que dizem que essa exigência fez com que muitos de nossos 

docentes buscassem apressadamente cursos e programas no exterior muitas vezes 

de qualidade duvidosa. Cury (2004) também nos diz que a concentração da 

pesquisa na pós-graduação leva à existência de uma “dupla rede” no ensino 

superior: na graduação, a docência; na pós-graduação, a pesquisa. 

O surgimento da pós-graduação em Educação data da década de 1960, 

quando foi criado o Mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC-Rio), no ano de 1966, e sua expansão ocorreu, de fato, nos 

anos 70, quando o governo instituiu o sistema nacional de Pós-graduação, e a 

efetiva produção de teses e dissertações iniciou apenas em 1975. 

Essa área vai se desenvolver no contexto do projeto de modernização 

conservadora do regime militar, cujos objetivos “apontavam para a formação de 

recursos humanos qualificados para todos os níveis de ensino, a preparação de 

pesquisadores de alto nível e a capacitação avançada de profissionais” (RAMALHO; 

MADEIRA, 2005, p. 70).  

Assim como as demais áreas, a pós-graduação em educação recebeu e ainda 

recebe a influência de três Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (I, II, III PBSCTs), e de importantes decisões na política de 

Pós-Graduação, como os Pareceres Nº 977/65 e Nº 77/69 do CFE, que definem e 

regulamentam os cursos e criam os Centros Regionais de Pós-Graduação, assim 
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como dos Planos Nacionais de Pós-Graduação, entre outros documentos, que legislam 

sobre essa dimensão da educação no Brasil. 

Ferreira (1999) também destaca que, como não poderia deixar de ser, a 

pesquisa educacional sofre influências dos fatos políticos que se expressavam 

através do fortalecimento das relações entre educação, desenvolvimento e 

segurança, o que se expressou nos estudos de cunho macro educacional e nos 

estudos de cunho pedagógico. Os PPGEs vão refletir esse processo que se 

expressa na delimitação das linhas e áreas de concentração de pesquisa. 

Há de se destacar que, no início, os programas se organizavam por área de 

concentração, que normalmente estavam embasadas no currículo do curso de 

Pedagogia, daí o surgimento de áreas como Filosofia e História da Educação, 

Psicologia da Educação, Didática e Metodologia do Ensino, dentre outras. No 

entanto, essa forma de organização, por um lado, “exigia uma delimitação técnica 

dos campos de conhecimento e supõe um olhar recortado dos problemas e uma 

visão segmentada e mecânica do mundo” (SANCHEZ GAMBOA, 2003, p. 80). Por 

outro, não dava mais conta da pluralidade de temas e problemas que surgiam dentro 

dos programas a partir da chegada de novos pesquisadores. Além disso, as áreas 

de concentração exigiam que os alunos cursassem um amplo leque de disciplinas 

antes de elaborar sua pesquisa, o que estendia enormemente o tempo de titulação. 

Deste modo, a partir da década de 90, a CAPES propõe que os programas sejam 

organizados em linhas de pesquisa, assim as disciplinas tornam-se secundárias e o 

que importa é que o aluno já ingresse nos programas com um projeto de pesquisa 

vinculado a uma linha, o que, em tese, coloca a pesquisa como o centro do 

desenvolvimento do curso e também supõe uma maior articulação e aproximação 

entre os pesquisadores já que o desenvolvimento de linhas de pesquisa prevê a 

formação de grupos de pesquisa que a integrem.  

Para retomar a trajetória da pós-graduação é preciso re-visitar o momento em 

que a organização ainda era apenas por área de concentração. O contexto político-

econômico vai dar o norte às áreas de concentração dos mestrados e aos temas das 

pesquisas em Educação da época. Gonçalves (2003), em pesquisa sobre a 

produção acadêmica brasileira, analisa vinte27 artigos sobre educação publicados na 

                                                 
27 Como já ressaltamos no início do Capitulo 1 desta tese, essa autora faz um estudo do tipo ‘estado 

da arte’ e analisa diversos artigos que abordam a relação entre Estado e Educação, abrangendo o 
período de 1970-1990. O total de artigos analisados na pesquisa foi de 203 (GONÇALVES, 2003). 
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década de 70, cuja maior concentração data da segunda metade deste período, 

“quando é iniciada uma gradativa abertura e uma diminuição da censura e do 

controle na mídia e na produção acadêmica, simultaneamente a um fortalecimento 

do movimento questionador do regime político então vigente e de sua atuação” (p. 

74). 

Os dados dessa pesquisa mostram que só a partir de 1975 é que vão surgir 

textos cujo foco se constitui em críticas e questionamentos ao papel e às ações do 

Estado em relação à educação, e refletem a violenta repressão que atingia a área 

educacional que visava impedir os debates sobre a educação e a realidade 

brasileira. As décadas de 80 e 90 são marcadas por pesquisas que se preocupam 

em examinar situações reais do cotidiano da escola e da sala de aula (VELLOSO, 

1992; ANDRÉ, 2001). 

Em articulação com o I PNPG e a fim de dar continuidade às suas diretrizes, 

em 1975, o governo lançou o Programa de Pós-Graduação em Educação. Tratava-

se de um programa especial concebido com a intenção de institucionalizar o sistema 

na área, consolidar cursos existentes, melhorar a qualidade do ensino, aumentar a 

rentabilidade e controlar a expansão (FERREIRA, 1999). 

É nesse período, no bojo do processo da necessária expansão do ensino 

superior, que se inicia a consolidação dos cursos de pós-graduação em educação, 

momento em que, política e economicamente, o regime militar começava a dar 

sinais de fragilidade e de crise do projeto instituído e em que a sociedade civil 

intensificava a luta por uma organização social democrática aqui no nosso país. 

Ocorre então uma ampliação das temáticas de estudo e também um aprimoramento 

metodológico das pesquisas. 

As áreas de concentração predominantes nos dezessete cursos de mestrados 

em educação em funcionamento, naquele momento, no país, eram: Administração 

de Sistemas Educacionais, Ensino, Aconselhamento Psicopedagógico, Filosofia da 

Educação e Planejamento Educacional. Ressaltamos que dez desses cursos tinham 

como área de concentração a “Administração de Sistemas Educacionais” e focavam 

diferentes problemáticas: currículos, avaliação de programas, estratégias de ensino, 

famílias e ambiente de que provêm, entre outros. Diversificava-se também o modo 

de focalizá-las, pois “passou-se a utilizar tanto métodos quantitativos mais 

sofisticados de análise, quanto qualitativos e, no final da década, um referencial 
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teórico mais crítico, cuja utilização se estende a muitos estudos” (GATTI, 2001, p. 

67). 

O citado Programa considerou como prioritárias as seguintes áreas: Ensino, 

Planejamento Educacional, Administração de Sistemas Educacionais, Ciências 

Sociais Aplicadas à Educação, Psicologia da Educação, Currículo e Avaliação 

Educacional, Meios Instrucionais e Comunicação. Sugeriu, ainda, que, na área de 

ensino, fosse enfatizada a avaliação educacional, em nível de micro-sistema, e na 

área de Planejamento Educacional, que se priorizasse a avaliação educacional, em 

nível de macro-sistema (FERREIRA, 1999). 

Refletindo as diferenças regionais características do nosso país, é preciso 

lembrar que, dos dezessete cursos de pós-graduação em educação existentes, 

naquele período, apenas um estava localizado no Nordeste, o Mestrado em 

Educação da Universidade Federal da Bahia, criado em 1971. Naquele momento, já 

preocupado com essa assimetria regional e visando corrigi-la e regular o 

crescimento da pós-graduação aqui no Nordeste, o governo lança, em 1976, o 

Projeto Nordeste de Pós-Graduação, o que fez com que a área de Pós-graduação 

em Educação nessa região vivesse um momento de expansão. 

É interessante ressaltar que a implantação dos cursos de Pós-Graduação em 

Educação, especificamente a implantação dos Mestrados em Educação, seguiu as 

prescrições legais do Conselho Federal de Educação. Ou seja, organização dos 

cursos em áreas de concentração, com um elenco de disciplinas obrigatórias, 

eletivas e de domínio conexo. Disto resulta que as escolhas das áreas de 

concentração ocorreram sob rígido formalismo, repetindo as mesmas denominações 

apresentadas no documento governamental que expressou as decisões para a área, 

ou criando similares em todas as regiões. 

A década de 1980, no entanto, foi marcada pelo repensar crítico dos 

Programas, fato evidenciado no documento elaborado pela Comissão de Avaliação 

da CAPES relativo ao período 85/86, que destaca a busca, dentro dos cursos, por 

disciplinas mais coerentes com suas áreas de concentração/linhas de pesquisa e 

por um movimento de alteração da estrutura curricular dos mesmos (FERREIRA, 

1999). 

Campos e Fávero (1994) afirmam que nesse período a preocupação com as 

desigualdades sociais e suas repercussões na escolaridade das camadas 

populares, bem como o ressurgimento do protagonismo dos movimentos sociais 
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influenciaram as pesquisas em educação e fortaleceram abordagens críticas com 

caráter de denúncias e explicações globalizantes para os problemas sociais. Por 

outro lado, a entrada de intelectuais nos postos de decisões nas estruturas 

governamentais levou ao “ressurgimento de estudos de caráter psicopedagógico, 

principalmente em temas como formação do professor, alfabetização e ensino de 

disciplinas específicas na escola elementar e secundária” (p. 13).  

Cabe lembrar que esse período é marcado por uma expansão intensa do 

ensino superior e da pós-graduação, que exigiu a expansão da formação de quadros 

no exterior a fim de atuar nessa área. O retorno desses pesquisadores para o Brasil 

traz para as universidades e para a pós-graduação contribuições que começam a 

produzir diversificações nos trabalhos, tanto em relação às temáticas quanto às 

formas de abordagem. Vão também se desenvolver e consolidar diversos grupos de 

pesquisa em uma diversidade de áreas temáticas, como por exemplo, em 

alfabetização e linguagem, aprendizagem escolar, educação infantil, educação de 

jovens e adultos, dentre outras (GATTI, 2001).  

A década de 1990 e o início do século XXI nos mostram que, acompanhando 

o movimento da redemocratização brasileira e as mudanças ocorridas na área 

educacional, os PPGEs, ao se defrontarem com novas demandas da sociedade, 

redefiniram seus modelos muito em função da problemática da educação brasileira. 

Essa redefinição passa, por exemplo, por uma análise das demandas por 

pesquisas realizadas em eventos como o já mencionado Seminário Pós-Graduação: 

Enfrentando Novos Desafios, que recomendou uma ampliação das fronteiras 

temáticas de formação, identificando cinco temas que se vinculam a essa demanda: 

avaliação institucional e de sistemas, educação ambiental, educação especial, 

educação à distância, informática e educação e, ainda, a área de métodos 

quantitativos em educação.  
 

A indicação das cinco primeiras áreas justifica-se pelas razões que 
seguem: a) embora a avaliação seja uma área tradicional de pesquisa 
no País, está concentrada na aprendizagem escolar; as políticas 
públicas dos anos 90 no país e o surgimento da figura do estado 
avaliador no plano internacional “geraram grande atração pelas 
formas de avaliação – tanto da aprendizagem como institucionais – 
que têm sido um instrumento importante na alteração dos rumos dos 
sistemas de ensino; a formação e a pesquisa na área de avaliação 
das instituições e sistemas é uma das maiores deficiências das pós-
graduações em Educação; b) a educação ambiental, campo quase 
inexistente na formação pós-graduada da área, “figura como conteúdo 
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indicado nos parâmetros nacionais”; é preciso superar a freqüente 
“dispersão e falta de rigor dos trabalhos sobre o tema”; c) a 
preocupação da sociedade com a educação dos portadores de 
necessidades especiais aumentou substancialmente nos anos 
noventa e, embora haja seis instituições com programas de pós-
graduação stricto sensu, no Sul e Sudeste, que trabalham com 
Educação Especial, pode-se dizer que são “escassos os programas 
que desenvolveram uma linha de pesquisa consistente sobre 
Educação Especial” e que há “carência de pesquisadores e quadros 
profissionais para as ações que a nova legislação do País impõe”; d) o 
avanço da tecnologia permitiu “estender a formação e atualização em 
todos os níveis do ensino a um número expressivamente maior de 
pessoas, principalmente nas áreas onde há escassez de formadores 
qualificados”, mas as iniciativas de formação pós-graduada e de 
pesquisa em educação à distância são extremamente reduzidas”; um 
dos grandes desafios dessa área de Educação é a “credibilidade dos 
processos de avaliação” e) as novas tecnologias da informação, 
particularmente as que se apóiam em microcomputadores, oferecendo 
novas possibilidades e desafios aos professores, não os encontram 
preparados para com elas trabalhar, embora já estejam presentes “na 
vida de grande parte das crianças e jovens, [...] trazendo 
conseqüências de natureza cognitiva, social e emocional que 
precisam ser identificadas” (INFOCAPES, 2001, p. 38). 

 

 

O atendimento a essas demandas pode ser evidenciado no surgimento de 

novas linhas ou grupos de pesquisa dentro dos PPGEs espalhados pelo Brasil. É 

importante ressaltar que a elaboração do V PNPG tomou o documento 

anteriormente citado como um dos que embasaram suas delimitações, o que indica 

certa concordância com diagnósticos e indicações para cada área do conhecimento, 

ali analisadas e apresentadas. O documento ainda chama de inovação a inclinação 

sobre o discurso das políticas públicas que as pesquisas em educação têm se 

dedicado a fazer, mesmo que o documento faça uma crítica ao uso inadequado da 

análise quantitativa dos dados subjacentes a essas políticas.  

 

3.3.1 A política educacional como tema de pesquisa 
 

A preocupação com a temática política educacional faz parte de um processo 

dialético de percepção da realidade social que pressupõe uma vinculação concreta 

entre o que se produz cientificamente e o que se produz nas práticas das políticas 

públicas, entendidas como ações do Estado. E considerando que o que se produz 

cientificamente são discursos, concordamos com Fairclough (2001) ao afirmar que o 

discurso produz mudança social e a mudança social produz novos discursos, numa 
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relação espiralada que se alimenta continuamente. Foi com essa perspectiva que 

utilizamos a análise de discurso como método de procedimento nessa pesquisa, 

como mostramos anteriormente.  

Esse movimento vai se expressar na condução das pesquisas em educação 

nos PPGEs, de forma que, a partir da abertura política ocorrida no Brasil em meados 

da década de 1980, estudos críticos sobre a condução das políticas educacionais 

vão se fazer presentes no cenário nacional. Chamamos de críticos os estudos que, 

ao analisar políticas implementadas, denunciam irregularidades, 

inconsistências/inconseqüências administrativas, incoerências teórico-práticas 

acerca de processos implementados, entre outras perspectivas analíticas nesse 

sentido. E ainda àqueles que se preocupam em apontar alternativas viáveis para a 

implantação de uma educação com qualidade social. 

Por certo que esse movimento não surge do nada: a própria instituição da 

pós-graduação durante o regime militar plantou as sementes de uma análise mais 

rigorosa sobre a política educacional brasileira. Cunha (1991, p. 59) afirma que no 

início da instituição da pós-graduação no nosso país “a política educacional era a 

própria matéria de trabalho dos professores, entre os quais se encontravam críticos 

do governo militar”. Naquele período houve uma maior aplicação de recursos que 

permitiram a expansão da universidade e o desenvolvimento da produção cultural e 

da pesquisa científica e tecnológica, especialmente na pós-graduação, o que 

propiciou, contraditoriamente, condições para que dela saíssem diagnósticos, 

propostas e críticas consistentes sobre a educação brasileira. Tais críticas foram, de 

alguma forma, incorporadas pelos partidos políticos e outras organizações que 

faziam oposição ao regime militar. Mas, também, podemos dizer que, de certa 

forma, iniciaram a tendência aos estudos sistemáticos e críticos sobre a política 

educacional brasileira. 

Os estudos do tipo “estado da arte” servem de indicativo e de mapeamento 

dessa tendência que se firmou no âmbito da pós-graduação em educação. Outro 

indicativo consiste no surgimento e na consolidação de núcleos/linhas de pesquisas, 

dentro dos programas de pós-graduação em educação, cuja preocupação central de 

pesquisa diz respeito à política educacional, ao planejamento e à gestão da 

educação, como os do Quadro 03 que apresentam a realidade do Nordeste 

brasileiro:  
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Quadro 03 
Linhas de Pesquisa Relacionadas com o Tema Política Educacional, Planejamento e 
Gestão da Educação dos Programas de Pós-graduação em Educação do Nordeste, 
por Universidade a que pertencem, Ano de Início da Linha e Quantidade de Projetos 

em Andamento em 2006 
 

Linha de Pesquisa Instituição 
Ano 
de 

início 

Projetos de 
Pesquisa 

Educação, gestão e desenvolvimento 
local sustentável 

Universidade Estadual da Bahia 1997 10 

Políticas e gestão educacional Universidade Federal da Bahia 1996 10 
História, Sociedade e Educação  Fundação Universidade Federal 

de Sergipe 
2000 15 

História e política da educação Universidade Federal de Alagoas 2001 15 
Política educacional, planejamento 
e gestão da educação 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

1996 08 

Políticas públicas e práticas 
educativas 

Universidade Federal da 
Paraíba 

1997 13 

Política e práxis da educação Universidade Federal do Rio G. 
do Norte 

1996 05 

História, memória e política 
educacional 

Universidade Federal do Ceará 1993 06 

Política educacional, formação e 
cultura docente 

Fundação Universidade Estadual 
do Ceará 

2003 08 

Educação, movimentos sociais e 
políticas públicas 

Fundação Universidade Federal 
do Piauí 

1998 07 

Estado e gestão educacional Universidade Federal do 
Maranhão 

1995 07 

Fonte: MEC/CAPES  

 

Como podemos observar, todos os programas listados possuem linhas de 

pesquisa28 cuja temática se relaciona com política, gestão e planejamento da 

educação e que seu início data do final do século passado e início deste que, como 

sabemos, está marcado por um amplo movimento de redefinição da política 

educacional no Brasil29. Considerando o surgimento dessas linhas de pesquisas 

como parte integrante do surgimento desses novos modelos, nos interessa 

acompanhar/identificar os mesmos, pois estamos preocupados em compreender o 

desenvolvimento da pesquisa na pós-graduação em educação e sua relação com a 

política de educação em ação no período. 

                                                 
28 As destacadas em negrito fazem parte do espaço empírico dessa pesquisa.  
29 Como exemplo, podemos citar a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9394/96), a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Magistério–FUNDEF 
(Lei nº 9424/96), a formulação do novo Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001), medidas 
que atingiram diretamente a organização da educação pública em nosso país.  
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Um outro destaque, que podemos fazer em relação às pesquisas em foco, é o 

surgimento e consolidação de Grupos de Trabalho (GTs) em instituições científicas e 

de pesquisas, que se preocupam em estudar a problemática da política educacional. 

Tais instituições, a exemplo da Associação Nacional de Política e Administração da 

Educação (ANPAE), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd30), Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE31), entre 

outras, congregam pesquisadores, em nível nacional, que reafirmam seu 

compromisso com a causa da construção histórica de uma educação pública 

gratuita, universal e de qualidade para todos, através dos eventos e publicações 

que, periodicamente, tais instituições promovem. 

Nos exemplos citados, destacamos que a ANPEd possui o Grupo de 

Trabalho32 Estado e Política Educacional, o CBCE com o Grupo de Trabalho 

Temático CBCE - Políticas Públicas e a própria ANPAE, que tem como uma de 

suas finalidades o desenvolvimento teórico e prático do conhecimento sobre política, 

planejamento, gestão e avaliação da educação, e que organiza seus eventos em 

grupos de trabalhos por áreas temáticas que contemplam demandas específicas33. 

                                                 
30A ANPEd é uma das instituições mais importantes do Brasil, quando o assunto é a Pós-Graduação 

em Educação. Isso porque, em seus trinta anos de existência, acompanhou e acompanha o 
desenvolvimento dessa etapa da educação brasileira, participando ativamente do seu 
desenvolvimento, e se tornando um grande veículo de divulgação, discussão e debate de grandes 
temas e produções que são ali desenvolvidas (ZÁKIA; BIANCHETTI, 2007; CURY, 2008). É 
importante destacar que essa instituição teve e ainda tem papel importante na integração e 
intercâmbio de pesquisadores e na disseminação da pesquisa educacional em questões ligadas à 
área. Contando com mais de 20 grupos de trabalho, que se concentram em temas específicos dos 
estudos de questões educacionais, a ANPEd sinaliza bem a expansão da pesquisa educacional nas 
instituições de ensino superior ou centros independentes, públicos ou privados. Isto pode ser 
constatado por meio de suas reuniões anuais que tem congregado em torno de dois mil 
pesquisadores, com aumento sistemático de trabalhos submetidos à apreciação das comissões 
científicas do evento (GATTI, 2001). 

31 O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte é uma instituição científica que se ocupa da produção 
do conhecimento na área de Educação Física/Ciências do Esporte. Os debates são organizados no 
seio de 12 Grupos de Trabalho Temático, dentre eles existe o GTT 10 – Políticas Públicas, que 
aborda as questões relativas às políticas para educação física, esporte e lazer.  

32 O Grupo de Trabalho (GT) se constitui numa das células da estrutura organizacional da ANPEd, 
sendo considerado o lócus para discussão e troca de opiniões sobre resultados de pesquisas e de 
experiências metodológicas. É espaço de debate de problemas relevantes no âmbito da educação 
brasileira e também espaço de intercâmbio de informações e de estudos e trabalhos, ou seja, é um 
fórum de discussão, socialização e publicização da pesquisa educacional produzida no Brasil. As 
atividades de um GT incluem apresentação de trabalhos encomendados, comunicações e pôsteres, 
dentre outros. Na estrutura organizacional da entidade existem também os Grupos de Estudo (GE) 
que são o caminho inicial para a constituição de um GT (ANPEd, 1986).  

33 No XXIII Simpósio Brasileiro, V Congresso Luso-Brasileiro de Política e I Colóquio Ibero-americano 
de Política e Administração da Educação, realizados pela ANPAE em Porto Alegre/RS, no período 
de 11 a 14 de novembro/2007, os trabalhos foram organizados a partir de três eixos temáticos: 
Políticas públicas, governo da educação e gestão escolar; Economia e financiamento da educação 
e suas implicações para a escola; Formação do educador, gestão da educação e o papel da 
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Estes grupos, que possuem dinâmicas internas diferenciadas, se aproximam pela 

especificidade de discutirem a problemática da política, gestão e planejamento da 

educação e sua repercussão em diferentes âmbitos e níveis educativos. 

Anteriormente, chamamos atenção para a importância dos estudos do tipo 

estado da arte para a evolução e análise da pesquisa educacional. No âmbito da 

pesquisa sobre política educacional, esse tipo de estudo também se faz presente e 

também se constitui em indício revelador da relevância que o tema vem ganhando 

na área científica. Podemos citar os estudos de Azevedo e Aguiar (2001a), que se 

propuseram a realizar uma “reflexão sobre as características e tendências das 

investigações vinculadas ao campo da produção intelectual dos saberes sobre a 

política educacional no Brasil” (p. 50-51), e os de Wittmann e Gracindo (2001), que 

visaram “contribuir para o avanço do conhecimento na área da administração da 

educação e consolidar sua base nacional de articulação e intercâmbio sistemático 

entre pesquisadores na área” (p. 11).  

Como antes mencionado, num estudo sobre a relação Estado-educação na 

produção acadêmica brasileira, Gonçalves (2003) tem como corpus de sua pesquisa 

periódicos de diversas áreas do conhecimento, dentre eles a Educação, que 

constitui 78,2% dos duzentos e dois artigos selecionados para a pesquisa, o que 

totaliza cento e cinqüenta e oito trabalhos. O que nos interessa nessa pesquisa é a 

relação tema abordado X período estudado que nos indica tendências da pesquisa 

em política educacional em cada período estudado34. Os dados que ela apresenta a 

partir da década de 80 são representativos desse cenário de mudança e de abertura 

política, que já aludimos anteriormente, que exerceu e exerce influências sobre a 

produção do conhecimento em política educacional. 

A pesquisa aponta que os temas dos artigos da década de 1980 estavam 

relacionados à capacidade administrativa e aos mecanismos desenvolvidos para 

garantir maior eficiência e racionalização ao Estado. 

 
Daí a grande ênfase temática em implementação de políticas 
educacionais e gestão de sistemas educacionais, enfocando em 
especial aspectos administrativos da atuação do Estado na 
educação. Os principais focos destes trabalhos são em redes 

                                                                                                                                                         
universidade. Cada eixo se subdividiu em cinco subtemáticas que possibilitou um amplo debate 
sobre a política e a administração da educação aqui do Brasil e nos outros países participantes. 

34 A autora delimitou três períodos para análise: década de 1970; década de 1980 e década de 1990. 
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estaduais e municipais de ensino, planejamento, financiamento e 
descentralização (GONÇALVES, 2003, p. 105).  

 

Os artigos, como os da década de 1970 e início da década de 1980, colocam 

em foco a ineficiência e omissão do Estado com a Educação. Há poucas propostas 

de concretização e efetivação das demandas surgidas, e os textos também se 

voltam para a discussão da legislação, visto que, naquele momento, estava se 

iniciando o processo de tramitação da Constituição de 88 e algumas discussões já 

remetendo à formulação da nova LDB. 

A década de 1990, no aspecto político, está marcada pela busca da 

estabilidade econômica, no Brasil, e pelos processos de reforma do Estado que tem 

seus reflexos na Educação. A elaboração do Plano Decenal de Educação (1993-

2003), a promulgação da nova LDB (Lei nº 9394/1996), a criação do FUNDEF (Lei 

Nº 9424/1996) e o Plano Nacional de Educação (Lei Nº 10.172/2001), dentre outras 

medidas de políticas, vão influenciar sobremaneira a produção do conhecimento em 

política educacional. Além disso, o panorama político marcado pela assunção do 

modelo neoliberal, pela reforma do Estado e seus impactos no espaço educacional, 

vão marcar a produção acadêmica na área.  

 
Na década de 1990 pode-se notar como a produção acadêmica da 
primeira metade do período volta-se para as discussões e 
expectativas de que demandas da Educação sejam contempladas 
na LDB, fortalecendo garantias já presentes na Constituição de 1988 
e especificando melhor como efetivá-las. [...] O perfil estatal 
neoliberal é o foco principal dos autores, além de outros itens, que a 
ele são relacionados. Por exemplo, a ineficiência e omissão, agora 
discutidas sob o entendimento de desresponsabilização; o 
autoritarismo e centralização, simultaneamente à tendência de 
descentralização, implicando em concentração de poder por meio de 
avaliação e controle da distribuição de responsabilidades;... Sob 
diferentes aspectos, as críticas são bastante recorrentes, embora 
voltem-se para um eixo comum, justamente o neoliberalismo, seus 
princípios e em especial suas conseqüências (GONÇALVES, 2003. 
p. 151-152).  

 

As pesquisas de Azevedo e Aguiar (2001a e 2001b) revelam que os estudos 

sobre a temática política educacional vêm se ampliando a cada ano. Os dados 

apontam, por exemplo, uma gama de estudos sobre políticas e programas 

governamentais, englobando investigações sobre definições gerais da política 

educacional da União, estados e municípios, e voltam-se também para programas e 
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projetos específicos de cada uma das esferas administrativas, constituindo-se o 

universo de maior expressão quantitativa das duas pesquisas em foco.  

 
A tônica das investigações agrupadas na categoria ‘Estudos sobre 
Programas e Políticas de Governo’ é, sobretudo, a focalização de 
novas experiências na condução da política educacional, ou na 
implementação de programas e projetos, em estados federados ou 
em seus municípios (AZEVEDO; AGUIAR, 2001a, p. 62). 
 
Por último se tem o bloco temático que agrega os trabalhos voltados 
para a avaliação de programas e projetos, o maior do grupo, 
englobando 73% do total analisado (AZEVEDO; AGUIAR, 2001b, p. 
75).  

 

Considerando que os trabalhos, que foram objeto de estudo das pesquisas 

acima aludidas, advêm, sobretudo, das práticas sociais que configuram a produção 

do conhecimento nos Programas de Pós-Graduação em Educação e considerando 

também os dados quantitativos, que indicam uma maior expressividade das 

investigações sobre programas e projetos educacionais, podemos afirmar a 

legitimação da temática na produção científica da pós-graduação em educação. 

Aqui retomamos os conceitos de Bourdieu (1994) que nos diz que a 

legitimação processa-se por meio de uma série de ritos e práticas que passam pela 

percepção da importância e interesse pelo que se pesquisa, não apenas para o 

pesquisador, mas também para os outros. Entendendo estes outros como os pares-

concorrentes da comunidade científico, ou seja, a luta pela autoridade científica vai 

incidir sobre as escolhas (político-científicas) que o pesquisador faz do objeto a ser 

pesquisado, o que coloca por terra a tese da neutralidade científica. 

Nesse sentido, podemos inferir que o campo da pesquisa em política 

educacional, assim como outros campos científicos, está marcado por escolhas, 

ordenações, seleções e demais atos que configuram a existência e as formas de 

organização de um campo de pesquisa e, direta ou indiretamente, trazem as marcas 

das relações de força e de poder próprias desse espaço. É também fortemente 

influenciado pelas especificidades conferidas pela sua própria área temática: os 

condicionantes advindos da política educacional em execução e, portanto, 

decorrente da ação do Estado (AZEVEDO, 1997). É essa ação, materializada em 

programas e projetos educacionais, “que se encarrega, em última instância, de fazer 

emergir múltiplos objetos em que se transmuda a sua temática e dos quais vão se 
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ocupar os pesquisadores que para esse campo de pesquisa convergem” 

(AZEVEDO; AGUIAR, 2001a, p. 50). 

Desta forma, os condicionantes advindos dos novos padrões de regulação 

que têm orientado a organização dos Estados nacionais, nas últimas décadas, estão 

influenciando a trajetória e existência do campo de pesquisa em política 

educacional. Estes novos padrões de regulação, por sua vez, decorrem do 

surgimento de novas formas de organização social que o movimento de acumulação 

capitalista está impondo (SANTOS, 2002). 

 
Nesse contexto, como sabemos, ao mesmo tempo em que a 
educação tem ganho uma especial centralidade - por a ciência estar 
sendo progressivamente convertida em força produtiva – assiste-se, 
local e mundialmente, às sucessivas ações do Estado no sentido de 
reformulação dos sistemas de ensino. Essas ações, por sua vez, têm 
se caracterizado pela agilidade de sua decisão e implementação, 
distanciando, ainda mais, o fosso que separa o tempo da produção 
dos saberes, advindos das investigações, do tempo político das 
decisões sobre a política educacional. Fato que é agravado pelos 
parâmetros que estão regendo tais decisões, já que tendem a 
distanciar a política educacional do atendimento dos direitos de 
cidadania, colocando-a na direção do aumento dos níveis de 
exploração e de exclusão que caracterizam a atual fase do 
desenvolvimento (AZEVEDO; AGUIAR, 2001a, p. 51-52). 
 
 

Não podemos deixar de destacar que as problemáticas que envolvem o 

financiamento das pesquisas ainda é um entrave para a sua consolidação. Como se 

sabe, a pesquisa universitária é financiada, sobretudo, por recursos externos à 

instituição, o que traz algumas conseqüências. Figueiredo e Sobral (1999) destacam 

o problema da irregularidade das verbas, a interferência na escolha dos temas de 

pesquisa (o que reduz a autonomia do pesquisador), seletividade das pesquisas 

(algumas áreas são consideradas arbitrariamente prioritárias) e a burocratização 

para liberação dos recursos. Acrescentamos a estes problemas a redução paulatina 

das verbas e o refinamento dos critérios para seleção dos pesquisadores e suas 

pesquisas que, nestes tempos de competitividade, tornam a busca de financiamento 

para o pesquisador iniciante uma verdadeira ‘via crucis’.  

Um ponto importante do debate sobre as pesquisas que tratam da política 

educacional diz respeito ao impacto social que tais pesquisas podem vir a ter. De 

uma forma geral, pode-se arriscar a dizer que essa nem sempre é uma preocupação 

do pesquisador, já que a vida acadêmica muitas vezes se distancia da vida prática. 
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Por outro lado, é sabido que o tempo político anda em descompasso com o tempo 

de desenvolvimento e maturação de uma pesquisa; os gestores têm, por exemplo, 

uma urgência imediata na elaboração e concretizações de ações políticas. 

Esse problema já foi foco de alguns estudos, como os de GATTI (1986, 1994), 

por exemplo, que conclui que há uma insuficiente participação das instituições de 

ensino superior nos projetos de desenvolvimento ou nas inovações do sistema 

educacional, bem como pouca utilização das pesquisas educacionais. E aponta 

como fatores preponderantes para esse quadro os seguintes:  

 
desvinculação das universidades em relação aos problemas 
práticos; visão idealizada e teórica da universidade sobre o ensino; 
falta de contato dos órgãos governamentais com a universidade; o 
caráter teórico das pesquisas; a inexistência quase total de 
trabalhos conjuntos; a falta de divulgação dos resultados das 
pesquisas; as dificuldades dos administradores de ensino de fazer a 
passagem da teoria para a prática; a rigidez do sistema educacional 
na absorção de propostas inovadoras; a pouca importância atribuída 
à pesquisa em alguns segmentos governamentais (GATTI, 2001, p. 
113). 
 
 

Gohn (2005), nessa mesma linha, indica que as pesquisas desenvolvidas nas 

universidades têm de retornar às escolas com propostas de soluções ou análises 

mais detalhadas sobre problemáticas que foram foco de investigação. “Só assim as 

pesquisas poderão ser ferramentas que promovam alterações qualitativas, que 

contribuam para a melhoria das escolas e das relações que lá se desenvolvem” (p. 

271). 

Tais estudos são de extrema importância para analisar o impacto dos estudos 

sobre a política educacional na realidade do Norte e Nordeste brasileiro, o que pode 

ser entendido como uma demanda de pesquisa. As ações da política, materializadas 

em projetos e programas educacionais, estão, constantemente, sendo submetidos à 

análise dos pesquisadores sociais. Interessa-nos ressaltar, também, que estes 

pesquisadores não estão incólumes ao movimento que permeia a organização e a 

materialização dos referidos projetos. 
 
A perplexidade, a busca angustiada de novos conceitos e categorias 
que permitam apreender a dinâmica do real – num de conhecimento 
que ainda não possui uma tradição de institucionalidade – o recurso 
à denúncia, à intensa politização dos estudos, são práticas que só se 
compreendem quando relacionadas ao contexto social mais amplo 
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em que se inserem e com o qual se articulam (AZEVEDO, 2001a, p. 
52). 
 
 

As considerações até aqui levantadas se constituem nos pressupostos 

teóricos que embasaram nossa pesquisa. Eles giram em torno da formulação e 

legitimação de determinado campo de pesquisa. Ou seja, eles giram em torno da 

seleção, organização e sistematização dos objetos de estudo nas diferentes linhas 

de pesquisa em política educacional que fazem parte dos PPGEs alvos da nossa 

investigação e sua relação com os programas e projetos lançados pelo poder 

público como prática de política educacional.  

Quando perguntamos sobre a produção do conhecimento em política 

educacional e a legitimação desse campo acadêmico, queremos investigar os limites 

existentes e os avanços conquistados no que concerne às relações de poder que se 

estabelecem dentro de uma área acadêmica, de forma a imprimir, a estes, novas 

significações em articulação com a complexidade do real.  
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CAPÍTULO 4 UMA EXPRESSÃO DO CAMPO ACADÊMICO SOBRE POLÍTICA 
EDUCACIONAL NO NORDESTE: linhas de pesquisa como palco da produção 
do discurso  
 

Dada a complexidade implícita no aumento e na diversidade que envolve a 

produção do conhecimento nessa região em nosso país hoje, analisar um campo 

acadêmico específico exige contemplar tanto recortes mais subjetivos e 

verticalizados que permitam um mergulho mais profundo no objeto, quanto a 

tentativa de garantir a articulação com a totalidade em que essas especificidades 

estão inseridas, ou seja, também a busca de elementos objetivados e apresentados 

horizontalmente. 

Ao delimitar nosso campo de estudo, uma primeira providência foi optar por 

um recorte empírico que envolveu a totalidade dos PPGEs existentes na Região NE 

com cursos de mestrado e doutorado, conforme explicitamos no capítulo em que 

expusemos a metodologia. Assim encontramos os seguintes: PPGE da UFC, da 

UFRN, da UFPB, da UFPE e da UFBA, visto que os outros programas estão, até o 

presente momento, constituídos apenas por cursos de mestrado. Nesse momento, 

trabalhamos sobre os dados advindos desses programas, especificamente das 

linhas de pesquisa que versam sobre política educacional. 

Este capítulo é fruto da organização e sistematização dos dados coletados na 

CAPES e aos quais demos um tratamento analítico com vista a desenhar o 

panorama em que nosso objeto se inclui e dele emerge. Nosso principal objetivo 

aqui é partir de um exame das linhas de pesquisa sobre política educacional e 

gestão da educação, suas ementas e seus títulos, com vistas a identificar e analisar 

fatores de consolidação ou fragilização desse campo acadêmico. Nesse movimento, 

buscamos também identificar relações entre o discurso que se produz 

cientificamente e as mudanças que ocorrem no campo das práticas de política em 

educação.  

Vale destacar que os termos-pivô dessa discussão giram em torno do tema 

principal “política educacional”, que são: planejamento educacional, avaliação, 

gestão educacional, tanto no nível micro, quanto no macro, compreendendo que no 

bojo dos mesmos estão inseridos os diversos princípios e as diversas vertentes 

teóricas que buscam explicá-los. É certo que, dado o caráter multi e interdisciplinar 

que marca a área da educação, encontramos na organização estrutural das áreas 
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da CAPES e do CNPq os termos acima citados como subárea da educação, 

gozando da mesma autoridade que o termo política educacional. No entanto, aqui 

optamos por uma delimitação que coloca a política educacional como um 'guarda-

chuva' que abarca os outros termos-pivô, ou seja, planejar, gerir, avaliar são ações 

que ocorrem no bojo mais geral das políticas para educação. Daí a necessidade de 

fazermos uma definição do termo política pública, incluindo aí a especificidade 

educacional, coisa que faremos logo mais.  

Aqui analisamos as linhas, suas ementas e projetos desenvolvidos, 

considerando que o surgimento das mesmas é fruto da emergência das políticas 

sociais que marcaram o final dos anos 1980. Nesse mesmo período, a pós-

graduação é marcada por uma política que induz a uma reorganização e 

reestruturação dos programas, inclusive das linhas de pesquisa, que influenciaram 

nas definições de uma visão supra-teórica das escolhas aí feitas, de forma a 

consolidar visões (ou possibilidades de visões), mas que admitam uma prática que 

busque amparar o avanço de estudos e pesquisas nessa área do conhecimento. A 

análise dos focos certamente vai demonstrar a heterogeneidade/pluralidade de 

visões e a abertura para a focalização de diferentes aspectos relacionados ao 

contexto histórico do momento, as opções metodológicas dos pesquisadores e as 

adequações/arranjos necessários para se manter em consonância com as 

exigências da CAPES. Tudo isso, mais as análises dos dados coletados nas 

entrevistas, nos ajudaram a compor o quadro em que se desenham novas 

significações do campo acadêmico da política educacional. 

Como anunciamos, é preciso retomar o que estamos entendendo por política 

pública, inclusive pelas ambigüidades que o termo traz em seu aspecto conceitual. 

Essa pluralidade de demarcações conceituais, longe de representar inconsistência, 

deve ser tomada como base para o aprofundamento investigativo nesse campo e a 

razão de ser do debate acadêmico/político. 

Inicialmente pontuemos que as políticas públicas podem ser consideradas 

como “o Estado em ação” (AZEVEDO, 1997, p. 60) e que sua materialização e 

implementação (entendida como um programa de ação) concebidas para um 

determinado setor devem ser compreendidas como integrantes de uma totalidade 

maior, ou seja, do projeto de sociedade na qual as mesmas estão inseridas. 

Portanto, não se pode perder de perspectiva a “sua articulação com o planejamento 

mais global que a sociedade constrói como seu projeto e que se realiza por meio da 
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ação do Estado”. Assim, a tentativa de apreensão dos determinantes que a 

envolvem não pode deixar de levar em conta que “a mesma articula-se ao projeto de 

sociedade que se pretende implantar, ou que está em curso, em cada momento 

histórico, em cada conjuntura” (idem, ib.). Esse projeto de sociedade (o referencial 

normativo global das políticas) expressa a filosofia de ação predominante na 

sociedade. 

Por outra parte, mas em articulação, Muller e Surel (2002) discutem o 

conceito de política pública considerando-a, ao mesmo tempo, como um construto 

social e um construto de pesquisa. Ou seja, não basta entender e apenas 

apontar/delimitar as ações postas em execução por determinada administração, 

pois a operação de delimitar as fronteiras de uma política pública é sempre um tanto 

aleatória, o que significa dizer que os contornos de uma política não se acham 

previamente estabelecidos como algo já “dado”. “Ao contrário, eles são sempre 

suscetíveis de serem postos em questão, através de um processo constante de 

redefinição da estrutura, e, portanto, dos limites dos campos políticos” (p. 13).  

A discussão sobre o tema políticas públicas de educação vem sendo 

caracterizada pela análise das relações, tensões e contradições que se estabelecem 

entre o Estado e a sociedade. Nesse sentido é possível dizer que as investigações 

nesse campo têm como foco os fins, interesses e prioridades que orientam a 

atuação do Estado e as interações que são construídas, ou não, com a sociedade 

nesse processo. 

Analisando diferentes períodos da história política brasileira, é possível 

perceber a centralidade do Estado no processo de organização da educação, que, 

mesmo sendo uma das prioridades da ação estatal atualmente, nem sempre foi alvo 

de atenção e intervenção sistemáticas, existindo diferentes razões que motivaram o 

quadro. Tais razões estão ligadas ao contexto político e econômico que sempre 

condicionaram a ação estatal no que diz respeito à educação (AZEVEDO, 2001c).  

A situação das políticas para educação nos municípios pode ser considerada 

exemplar, já que durante mais de meio século os municípios eram os espaços 

privilegiados do poder oligárquico, do patrimonialismo e do clientelismo, enraizados 

na desigualdade da propriedade e das oportunidades econômicas (ALMEIDA; 

CARNEIRO, 2003). 

Cunha (1991) faz um estudo interessante sobre a relação Estado e educação, 

identificando um movimento que gerou mudanças nas administrações municipais e 
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estaduais desde o final da década de 1970. Naquele período a situação 

administrativa dos municípios brasileiros era difícil, visto que os mesmos não 

possuíam uma margem significativa de competência autônoma. Os recursos eram 

diminutos na maioria desses municípios e a centralização de recursos no poder 

central deixava os administradores municipais numa posição de refém dos arranjos 

políticos desencadeados no período, que nos municípios do interior estavam 

pautados numa dependência oligárquica e nas capitais num padrão técnico-

burocrático de administração. 

 
No entanto, entre esses extremos, condições especiais propiciaram a 
emergência de um padrão novo de política municipal, que se atrevia 
a rejeitar tanto o controle oligárquico do latifúndio quanto a 
sistemática cooptação dos governos federal e estadual. Em seu 
lugar, buscava-se ainda, em plena vigência do regime militar, a 
participação popular depois das eleições como fonte de legitimação e 
orientação das políticas públicas (CUNHA, 1991, p. 106). 

 
Com a redemocratização do país, a partir da década de 1980, equívocos e 

contradições que nortearam a ação do poder público no Brasil não passaram 

despercebidos e foram alvos de críticas e questionamentos por parte de 

profissionais e pesquisadores da área, preocupados em estabelecer um novo marco 

na relação Estado-sociedade. No seio da transformação do município em ente 

federativo35, surgiram propostas alternativas que postulavam democratizar o acesso 

da população às diferentes manifestações da cultura e da educação e promover a 

participação da população nas decisões e implementação das políticas públicas 

sociais. No campo da educação, tais propostas culminaram em experiências 

administrativas desenvolvidas em várias cidades brasileiras que ganharam 

visibilidade e têm colaborado para a construção de sentidos e significados na 

educação e têm contribuído com o destaque dado à educação na esfera pública. 

Nesse sentido, estudos sobre a política para educação mostram que, na 

atualidade, a ação do poder local, especialmente por conta de o estado brasileiro 

(democrático) considerar o município como ente federativo, vem possibilitando a 

assunção de programas e projetos inovadores que buscam atender os anseios e se 

adequar às possibilidades do contexto local (SANTOS, 2003).  

                                                 
35 Entidade estatal, político-administrativa, com personalidade jurídica, governo próprio e competência 

normativa (ALMEIDA; CARNEIRO, 2003). 
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Todo esse movimento coloca em relevo as ações políticas desencadeadas 

sobre os processos educativos o que, portanto, vai gerar necessidade de análise e 

acompanhamento dessas ações por parte da comunidade acadêmico-científica. 

Assim, como já dissemos, estudos sistemáticos vão emergir com maior vigor a partir 

do final da década de 1980 e a pós-graduação em educação vai refletir esse 

processo a partir do avanço da produção nesse campo acadêmico, especialmente 

no interior das suas linhas de pesquisa. 

Podemos dizer até que os estudos sobre a política educacional entraram na 

moda naquele período e o fato dos PPGEs elaborarem suas linhas de pesquisa 

sobre o tema, nesse mesmo tempo, é um reflexo desse modismo. Quando a 

atuação do Estado no campo educativo toma relevo, os pesquisadores passam a se 

preocupar, pois, quando a ditadura acaba, há um pedido da sociedade por políticas 

públicas sociais e os pesquisadores se voltam para entender esse fenômeno. 

Esse clamor pelas políticas sociais vai repercutir na academia; há uma 

preocupação maior com a categoria educação, fazendo emergir as diversas linhas 

de pesquisa; no entanto, a estrutura dessas linhas guarda diversas ambigüidades 

que nos revelam um campo de produção de discurso sobre o tema política 

educacional ainda em construção. É isso que apresentamos em seguida.  

  

4.1 As linhas de pesquisa e os sentidos do discurso sobre política educacional 
 

Os PPGEs possuem uma estrutura mais ou menos equivalente, constituída 

por núcleos ou linhas de pesquisa que, por sua vez, congregam os pesquisadores e 

as pesquisas desenvolvidas nos mesmos. O termo linha foi definido pela CAPES 

para dar um sentido de homogeneidade às estruturas dos programas e facilitar o 

processo de avaliação, na medida em que, ao definir que cada programa deveria ser 

organizado por linhas de pesquisas, esse tipo de organização tornou possível 

delimitar melhor os critérios para uma avaliação nacional homogênea. 

Uma linha de pesquisa pode ser entendida como um centro temático 

suficientemente delimitado que reflita a especialidade e as competências dos 

docentes/pesquisadores do programa. Ela também deve se constituir em uma 

referência central para a docência no interior do programa, para a definição de 

grupos de estudos, para a definição de objetos de estudos das dissertações e teses, 
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enfim, para a produção do conhecimento desenvolvida no interior do programa 

(SEVERINO, 2002).  

Mais que isso, Severino (2002) ressalta que as linhas de pesquisa devem ser 

sempre constituídas e desenvolvidas por um sujeito coletivo36, em que se possa 

buscar a superação do trabalho solitário e individual e docentes/pesquisadores e 

alunos se reconheçam como integrantes das mesmas e formem uma identidade 

entre si, com vistas a construir um conhecimento consistente, integrado e 

convergente.  

As linhas de pesquisa representam temas aglutinadores de estudos científicos 

que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos 

resultados guardam afinidades entre si. As linhas congregam grupos de pesquisa, 

que podem ser definidos como um conjunto de indivíduos organizados 

hierarquicamente em torno de uma ou, eventualmente, duas lideranças, cujo 

fundamento organizador dessa hierarquia é a experiência, o destaque e a liderança 

no terreno científico ou tecnológico. Um grupo envolve profissionais com atividades 

de pesquisa cujo trabalho se organiza em torno de linhas comuns de pesquisa e 

que, em algum grau, compartilham idéias, instalações e equipamentos.  

Mesmo com a definição da CAPES de organização dos programas por linhas, 

internamente alguns programas ainda constituem sua estrutura a partir de núcleos 

de pesquisa, mesmo que oficialmente o registro seja por linhas. Em alguns casos os 

núcleos equivalem às linhas de pesquisa, como é o caso do PPGE da UFPE, e 

nesse caso o núcleo de pesquisa é mais que um espaço físico aglutinador de 

pesquisadores onde se encontram as linhas de pesquisa. A UFBA também 

apresenta esse tipo de organização por núcleos.  

Um dos entrevistados explicita que a denominação ‘linhas’ vem da CAPES, 

mas, muitas vezes, os grupos de pesquisas se organizam em torno de núcleos, 

como podemos destacar nesse trecho: 

 
Então, a partir de 93, o programa foi formalmente organizado por 
núcleos, porque antes falavam sobre linhas, mas era algo muito 
superficial. Nós falávamos de linhas por causa da CAPES [...] Então 
nós nos organizamos e cada núcleo era responsável pelos seus 
seminários, pelos seus alunos, cada núcleo participava politicamente 
do programa como núcleo (Entrevista 11).  

 
                                                 
36 Grifado no original. 



 126

Nesse caso, um Núcleo de Pesquisa é um ambiente que congrega 

professores e pós-graduandos para atividades de pesquisa, ensino, produção de 

textos, seminários, leituras sistemáticas, discussão sobre temas, relato e análise 

coletiva sobre o andamento do projeto de dissertação e tese de cada um dos pós-

graduandos, etc. Assim, um núcleo pode abranger várias linhas de pesquisa que, 

por sua vez, são eixos temáticos que norteiam e integram um subgrupo de 

pesquisas no campo de referência do Núcleo. De qualquer forma, aqui neste estudo, 

analisamos os programas a partir da organização registrada na CAPES, ou seja, por 

linhas e nelas focamos nossa análise. O quadro 04 representa a estrutura 

organizacional dos programas em questão.  

 
Quadro 04 

PPPGEs do Nordeste por sua estrutura organizacional 

Instituição Área de 
concentração Linhas de pesquisa 

UFBA Educação, sociedade 
e práxis pedagógica 

Currículo e (in) formação; 
Educação e diversidade; 
Educação, cultura corporal e lazer; 
Filosofia, linguagem e práxis pedagógica; 
Políticas e gestão da educação. 

UFPE Educação 
 

Didática de Conteúdos Específicos; 
Formação de Professores e Prática Pedagógica; 
Política Educacional, Planejamento e Gestão da 
Educação; 
Teoria e História da Educação. 

UFPB Educação popular, 
comunicação e 
cultura 

Educação de Jovens e Adultos; 
Educação e Movimentos Sociais; 
Estudos Culturais e Tecnologias de Informação e 
Comunicação; 
Fundamentos e Processos em Educação Popular; 
Políticas Públicas e Práticas Educativas. 

UFRN Educação Práticas pedagógicas e currículo; 
Corporeidade e educação; 
Educação matemática; 
Formação e profissionalização docente; 
Educação, linguagens e formação do leitor; 
Estratégias de pensamento e produção de 
conhecimento; 
Política e práxis da educação; 
Cultura e história da educação. 

UFC Educação brasileira Avaliação educacional 
Desenvolvimento, linguagem e educação da criança; 
Educação, currículo e ensino; 
História, memória e política educacional; 
Movimentos sociais, educação popular e escola; 
Trabalho e educação. 

Fonte: MEC/CAPES 
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Como se pode observar, demos um destaque às linhas de pesquisa que 

versam sobre a política educacional. A definição dessas linhas ocorre por volta do 

início dos anos 1990. Dizemos definição porque, na verdade, nos casos que 

estudamos, os pesquisadores relatam que antes da linha existir formalmente, a partir 

das exigências para a re-estruturação dos programas nesse mesmo período, já 

existiam grupos de pesquisa que se ocupavam dos estudos sobre política 

educacional. No entanto, como os próprios programas não eram estruturados por 

linhas, os grupos também trabalhavam sem uma sistemática mais coesa, e muitos 

dos pesquisadores se aproximaram pelo interesse temático e desenvolveram 

pesquisas coletivamente. Há de se considerar que alguns programas, como é o caso 

do PPGE da UFPE, já nascem com tendência para os estudos nessa área, uma vez 

que sua área básica se formou em torno do planejamento educacional. Contudo, 

também aí foi requerida uma re-organização estrutural a partir não só das exigências 

da CAPES, como também da necessidade de crescimento do próprio programa para 

atender as demandas por qualificação, o que foi possível graças à entrada de novos 

pesquisadores e a conseqüente inserção de novos temas de pesquisa.  

No quadro 04, vemos que as linhas que discutem política educacional 

aparecem nos PPGEs com formatos diferentes, e que nem sempre o tema política 

educacional destaca-se sozinho. Tomando como elemento central na constituição do 

título da linha o termo ou termos que se referem diretamente ao estudo da política 

educacional, podemos dizer que as linhas de pesquisa apresentam configurações 

diferentes. Em algumas, o título apresenta uma configuração mais homogênea, 

indicando que o foco das pesquisas se volta especificamente para o estudo sobre a 

política educacional. Em outras, o direcionamento aparece de forma mais ampla, ou 

seja, além de estudar esse tema, a linha também se preocupa com outras temáticas 

dentro do campo da educação, indicando ambigüidades e inconsistências quando 

colocamos como foco o estudo sobre a política educacional. Assim, denominaremos 

as linhas que se encaixam no primeiro grupo de homogêneas e as que se encaixam 

no segundo de heterogêneas.  

No primeiro grupo se enquadram as linhas da UFPE e da UFBA, que 

apresentam, pelo que podemos apreender do seu título, essa configuração 

homogênea, denunciando que, em seu interior, são desenvolvidos estudos 

específicos sobre a temática política educacional. Já as outras três linhas, as da 

UFRN, da UFPB e da UFC, se enquadram no segundo grupo, pois apresentam um 
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desenho heterogêneo, já que seus títulos remetem a estudos que versam sobre 

outros temas da educação, como as práticas educativas e a história da educação. 

No que tange à heterogeneidade das linhas, nossa hipótese é que, geralmente, essa 

configuração emerge de arranjos que são lançados pelo programa, para dar conta 

de demandas temáticas que pesquisadores apresentam no desenvolvimento de 

suas pesquisas individuais, como veremos mais à frente, no caso da UFPB. Nessa 

situação específica, fica claro que a linha atual é uma junção de duas linhas, cujo 

objetivo consistiu em dar uma maior coesão às pesquisas, que vinham sendo 

desenvolvidas no interior do programa. 

Esse quadro, que coloca uma possível homogeneidade de um lado e uma 

aparente heterogeneidade de outro, é interessante para nossa análise, na medida 

em que estamos tentando problematizar as condições de produção do conhecimento 

sobre política educacional nos PPGEs do Nordeste. No entanto, olhar para as linhas 

a partir dos seus títulos não é suficiente para captar sua configuração. Assim, 

buscaremos analisar suas ementas e, sempre que necessário, analisaremos 

resumos dos projetos nelas desenvolvidos a fim de captar alguns elementos que nos 

façam entender melhor essas condições de produção. 

É certo que, em todas as linhas, os estudos sobre a política educacional 

aparecem como foco, mas cada uma delas guarda especificidades do contexto em 

que estão inseridas. As peculiaridades de cada uma vão se desenhar especialmente 

pela presença dos pesquisadores e suas tendências temáticas e suas aproximações 

teórico-metodológicas. Esses fatores vão definir se, por exemplo, nas linhas que são 

heterogêneas, as pesquisas sobre a política educacional têm maior ou menor 

destaque. Isso é um outro ponto importante na nossa pesquisa já que estamos 

tentando descobrir também se o campo acadêmico da pesquisa educacional 

encontra-se legitimado e consolidado no Nordeste.  

 

4.1.1 A interdiscursividade revelada nos discursos das ementas 
 

Os cinco programas, como campo empírico, apresentam diferentes 

configurações e as linhas analisadas, aproximações e divergências estruturais e 

ementárias. Procuraremos, aqui, dar um destaque a essas aproximações e a esses 

distanciamentos, confrontando, sempre que necessário, dados provenientes das 

diversas linhas que estamos analisando. Nesse movimento, consideramos 
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esclarecedor colocar em destaque, também, uma pequena descrição dos programas 

a fim de desenhar o contexto em que as linhas se inserem.  

O PPGE da UFBA é o mais antigo do Nordeste, tendo iniciado suas 

atividades em 1972 com a primeira turma de Mestrado em Educação, já tendo 

passado, a partir daí, por diversas reformulações. Nesse programa, as linhas de 

pesquisa “correspondem a temáticas de natureza interdisciplinar e definidora de 

diferentes campos de investigação que reúnem vários grupos de pesquisa com 

interesses afins, aos quais se vinculam os membros de seu corpo docente e 

discente” (BRASIL, 2001, p. 3). Além disso, elas são responsáveis pelo 

planejamento e oferta das disciplinas obrigatórias e optativas, bem como pela 

avaliação e orientação discente. 

Além disso, há uma vinculação do projeto curricular à existência das linhas de 

pesquisa. O documento de 2006 afirma que essas, “enquanto macroatratoras da 

concepção curricular e da formação agregam identitariamente atores curriculares 

que dinamizam o programa, e guardam nesse nível de relação, uma coerente 

vinculação com a área de concentração deste” (BRASIL, 2006, p. 5). 

A linha Políticas e Gestão da Educação existe desde 1996 e apresenta a 

seguinte ementa:  

 
Investiga os processos da gestão da educação presencial, aberta, 
continuada e à distância, bem como questões relativas às políticas 
públicas da educação, planejamento, descentralização e 
municipalização do ensino, autonomia, avaliação e financiamento 
(BRASIL, 2006a, p. 3). 
 

 

De princípio, podemos dizer que há uma clara vinculação da linha com a 

temática foco do estudo, tanto pelo seu título quanto pela sua descrição ementária. 

No entanto, podemos destacar alguns pontos interessantes para análise. A ementa 

é composta de dois períodos: no primeiro, aparece uma indicação de análise de 

processos de gestão da educação em diversas modalidades que podem ser 

investigados numa perspectiva micro ou macro, ou numa dependência 

administrativa qualquer (pública ou privada); o segundo período complementa o 

primeiro, é como se houvesse uma necessidade de explicitar que o foco é nas 

políticas públicas. 



 130

Há ainda indícios de parafrasagem37 – ou deslizamento de sentidos - entre o 

título e a ementa da linha. É como se fosse necessário um “isto é”, explicitado na 

descrição ementária, o que bloqueia outras interpretações e propicia um corte. 

Observamos, assim, a seguinte relação: de um lado, há clareza e objetividade no 

título da linha e, de outro, uma explicitação detalhada (e fechada) dos temas a 

serem desenvolvidos pela linha, na sua descrição. De certo modo, a restrição que 

essa explicitação ocasiona limita os temas ao sabor de um determinado período, 

que algum saber específico/interesse quis dar ênfase, à época de constituição da 

ementa. Lembramos que nenhuma parafrasagem ou deslizamento é neutro. Quem 

enuncia está autorizado/investido a fazê-lo e domina os signos ao enunciá-los. 

Quem enuncia sabe o poder que tem essa enunciação, prevê que há possibilidades 

de distribuição do discurso enunciado. 

Nesse sentido, vemos que a ementa revela o momento histórico em que a 

linha foi definida (meados dos anos de 1990), já que coloca como foco temas que se 

constituem, em certa medida, históricos, como é o caso da descentralização e da 

municipalização da educação. Como se sabe, esses temas tomam relevo no estudo 

da política educacional a partir do início da década de 1990, momento em que uma 

nova legislação nacional para educação foi elaborada e na qual descentralização e 

municipalização aparecem como princípios do planejamento e da gestão da 

educação aqui no nosso país. Ou seja, tais temáticas, não totalmente novas na 

educação brasileira, reaparecem com novo fôlego e nova roupagem. As mesmas 

são absorvidas pelas ações de política educacional, o que, por sua vez, vai se 

desdobrar em alvo de avaliações por parte da comunidade acadêmica. Isso se 

reflete em ementas como essa da UFBA, revelando uma capacidade de antecipação 

de lucro científico por parte desse grupo, que naquele momento prevê que tais 

temáticas seriam importantes para os estudos da política educacional, fato 

corroborado pela explicitação na descrição da linha e revelado pela identificação da 

parafrasagem.  

Mesmo assim, no que tange à perenidade do discurso presente nessa 

ementa, podemos considerar que, com o passar do tempo, havendo novas 

mudanças na legislação ou na forma de se analisar/avaliar políticas, o foco de 

                                                 
37 Maingueneau (1997) nos diz que a utilização de parafrasagem refere-se às coerções de uma 

formação discursiva e que seu uso constitui um meio de superar obstáculos. 



 131

investigação também pode mudar. Nesse caso, pode até haver necessidade de 

alteração da ementa, o que seria também um movimento normal.  

Cabe ressaltar a importância dos estudos dessas temáticas para o momento 

histórico no campo da política educacional. Isso porque “descentralização e 

municipalização do ensino, autonomia, avaliação e financiamento” foram questões 

nodais no período da transição democrática. Naquele momento, estava na moda 

discutir e colocar nas práticas (ou apenas nos discursos) das políticas essas 

questões. A tendência à descentralização, por exemplo, impôs-se em todas as áreas 

das políticas sociais e assumiu significados e conteúdos distintos, de acordo com o 

desenho de cada política específica. Nesse sentido, estudos sobre a sua pertinência 

e eficácia nas diversas esferas governamentais e nas diversas composições 

políticas foram bastante elaborados, assim como os estudos que buscaram 

esclarecer esses sentidos foram substantivos para o entendimento do padrão em 

que se revestiram as políticas de educação nas diversas esferas administrativas 

(AZEVEDO, 2001a, 2001b; ALMEIDA; CARNEIRO, 2003). 

Notamos, por fim, que a descrição ementária da linha da UFBA revela 

condições de possibilidades de diferentes formações discursivas, pois não há 

controvérsias explícitas nem partidarismo teórico, por exemplo. Ou seja, é uma linha 

que sinaliza uma abertura a possibilidades para abrigar pesquisadores de diferentes 

vertentes teórico-metodológicas, o que possibilita diferentes formações discursivas, 

mas também abre espaço propício para lutas por defesa e produção de um discurso 

legítimo e reconhecido. 

O PPGE da UFPE, como já dissemos, está estruturado atualmente em torno 

de quatro linhas de pesquisa. O programa foi iniciado em 1978 apenas com curso de 

Mestrado. De lá para cá passou por duas reestruturações, com vistas à superação 

de problemas internos e atendimento às exigências da CAPES, iniciando o curso de 

doutorado no ano de 2002. 

Ressaltamos que, na organização do PPGE-UFPE, as linhas correspondem a 

núcleos de pesquisa e são identificados assim pelos seus componentes. Nos 

documentos, encontramos uma descrição de núcleo como espaço físico, onde se 

encontram situadas as linhas de pesquisa (BRASIL, 2001c). No entanto, a julgar 

inclusive pela forma como esses termos são referidos nas falas38 e nos 

                                                 
38 Aqui nos referimos às entrevistas realizadas para a coleta de dados e foco de análise sistemática 

nos capítulos 5 e 6 desta tese. 
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documentos/relatórios de avaliação, que sempre se referem à linha ou ao núcleo 

como sinônimo (algumas vezes, a grafia aparece assim: ‘núcleo/linha’), entendemos 

que o termo linha é adotado a partir da própria forma de estruturação proposta pela 

CAPES, mas que na constituição da subjetividade coletiva há uma identidade com 

os núcleos. 

O tema da política educacional sempre foi foco deste programa, inclusive 

porque o planejamento educacional foi sua área de concentração inicial. No entanto, 

o desenho e a descrição atual que a linha de pesquisa Política Educacional, 
Planejamento e Gestão da Educação tem, hoje, remontam a 1996, quando o 

programa passou a ser estruturado nas quatro linhas de pesquisa já citadas. 

Durante seu processo de existência, a linha passou por problemas, tanto que em 

1998 não recebeu novos alunos, pois contava apenas com um docente/pesquisador, 

já que os outros estavam em processo de formação fora do programa. No entanto, a 

volta desses docentes e a entrada de novos docentes/pesquisadores, ao longo dos 

anos de 2000, deram novo fôlego à mesma. Sua ementa está assim descrita:  

 
Compreende estudos sobre a atuação do Estado/esferas de governo 
na educação, buscando entender o padrão educativo/cultural 
brasileiro em suas distintas manifestações e suas potencialidades de 
mudança (BRASIL, 2006d, p. 3). 
 

 
Como se pode ver, essa é uma descrição que, ao focar a pesquisa sobre 

política educacional, toma uma definição de política pública de educação como a 

atuação do Estado/esferas governamentais nesse campo. Há uma demarcação 

conceitual aqui: política pública como a ação do Estado (AZEVEDO, 1997), que 

revela uma intertextualidade manifesta. Isto porque essa definição indica uma base 

teórico-metodológica que se baseia numa perspectiva crítica em termos da 

focalização daquela ação. Por um lado, não podemos deixar de observar que essa 

clareza conceitual se deve provavelmente à influência da própria presença da autora 

citada nesse Programa, o que indica que o núcleo ou grupos de pesquisas devam 

estudar ou trabalhar suas pesquisas, tomando como referência também os textos 

dessa autora que tem uma inserção nacional, inclusive porque ela é uma das líderes 

da linha. Por outro, é preciso lembrar que esse é um termo que está carregado de 

ambigüidades conceituais; nesse sentido, podemos considerar que essa definição 
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na descrição ementária é um ponto positivo, ainda que não represente a garantia da 

adoção desse referencial por todos os pesquisadores da linha em destaque. 

A descrição dessa linha também apresenta um caráter não conjuntural, já que 

o padrão educativo vai mudando com o tempo e a mesma mostra uma adequação a 

essas mudanças. Mas, também fica claro que buscar entender a educação brasileira 

em suas “distintas manifestações e suas potencialidades de mudança” é considerar 

que a realidade é complexa e dinâmica. É, portanto, um discurso que reconhece a 

possibilidade histórica de mudança social. Além disso, considera diferentes 

manifestações que podem estar ligadas às diferenças regionais e culturais, 

características marcantes de nosso país. Esses pressupostos são próprios de um 

paradigma crítico de pesquisa, são reveladores de uma visão de homem e de 

mundo em constante processo de mudança, e revelam uma aproximação teórico-

metodológica com paradigmas críticos de pesquisa (inclusive um dos entrevistados, 

vinculado à linha, revela uma aproximação com o referencial marxiano, conforme 

detalharemos nos próximos capítulos). A nosso ver, essas aproximações definem 

um padrão para a linha, de forma que o mesmo se revela tanto na análise textual 

como nos padrões de análise da prática discursiva.  

Se compararmos essa ementa com a do PPGE da UFBA, vemos que aqui há 

maior clareza em relação aos estudos sobre a política educacional. Naquela, 

constatamos a necessidade de explicitar os objetos de estudo, daí que lá aparecem 

os termos “planejamento, descentralização...”, conforme já destacamos.  

Em outro documento do PPGE da UFPE, encontramos uma complementação 

da descrição ementária da linha, aqui sim, com o objetivo de retratar melhor os 

detalhes e os focos temáticos de análise, como podemos ver abaixo. 

 
Aborda as questões de formulação, implementação e gestão da 
política educacional nas distintas esferas governamentais, buscando 
apreender a atuação do Estado e de outros atores no planejamento e 
gestão dos diferentes níveis dos sistemas de ensino e nas formas de 
manifestação em planos, programas e projetos. São temas de 
interesse as repercussões da reforma do Estado na regulação da 
Educação, os processos de descentralização e de privatização, a 
atuação de setores da sociedade civil na gestão das políticas, a 
gestão escolar e a avaliação de programas e projetos específicos 
(BRASIL, 2006c, p. 4).  
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Assim como na linha da UFBA, aqui também encontramos indícios da 

vinculação desses estudos com o contexto sócio-político, que foram iniciados na 

década de 1990. Dessa forma, podemos destacar os focos na reforma do Estado, 

descentralização, privatização e atuação de setores da sociedade civil na gestão 

micro e macro da política educacional, movimento próprio desse período, que foi 

marcado por uma demarcação política e econômica do neoliberalismo. O 

neoliberalismo por sua vez refletiu-se nas políticas para educação, de forma que os 

processos de descentralização (muito mais com o sentido de desconcentração), a 

privatização, a atuação de outros setores da sociedade civil na gestão da educação, 

foram implementados (total ou parcialmente) no setor educacional brasileiro e se 

tornaram, assim, focos de interesse das pesquisas e se transformaram em objetos 

de estudo. 

Bourdieu (2003), discutindo o campo científico, nos diz que a complexidade 

cada vez maior dos problemas sociais, que emergem da dinamicidade do mundo 

social, vai fazer surgir novos temas, grupos de pesquisa e formas de pesquisar, que 

buscarão reconhecimento legítimo frente à comunidade científica. Inclusive porque 

novos temas, novos problemas sociais vão se tornar interessantes na medida em 

que eles fazem o campo de estudos sobre a política educacional mover-se. 

Conhecimento e interesse estão na base de funcionamento de um campo, e o 

interesse, sendo uma instituição arbitrária e histórica (BOURDIEU, 1990), também 

vai se constituir em produto do campo. Isto é, há um movimento de constante 

alimentação do campo que vai se traduzir na construção de novos conhecimentos, 

dinâmicos e mutáveis, e que, portanto, geram novos interesses. Isso, claro, leva aos 

riscos dos modismos, que comprometem a originalidade das pesquisas. 

Essas duas linhas apresentam configuração homogênea, colocando-se no 

primeiro grupo que delimitamos, visto que o tema política educacional aparece como 

foco principal no seu título e na sua descrição ementária. Passemos, então, a 

discutir as outras ementas.  

O PPGE da UFPB-João Pessoa possui tradição em estudos sobre a 

educação popular e, assim como os outros, também passou por processos de 

reestruturação e, até a avaliação do ano de 2006, sua área de concentração estava 

assim denominada: Educação Popular, Comunicação e Cultura. Isso é resultante de 

uma reforma ocorrida em 1997, que procurou ampliar sua área de concentração, 



 135

dando-lhe maior abrangência39. Acompanhando esse movimento, houve uma 

reestruturação das linhas, para dar conta de um reagrupamento dos 

docentes/pesquisadores. Assim, no triênio 1998-2000, foi definida sua configuração 

estrutural atual (BRASIL, 2001f). 

No bojo dessa reestruturação acontece a delimitação da linha Políticas 
Públicas e Práticas Educativas, que é fruto da junção de outras duas linhas, e 

tomou essa configuração para dar conta das especificidades que os pesquisadores 

em atuação vinham apresentando em suas pesquisas e para dar maior coesão a 

uma área de pesquisa cada vez mais ampla, como podemos depreender desse 

trecho:  

 
Esta linha de pesquisa é resultante da junção de duas outras linhas 
(Educação, Estado e Políticas Públicas e Educação Básica) 
existentes no Curso de Mestrado. Entrelaçar pesquisas que estavam 
muito próximas e necessitavam da coesão do trabalho de pesquisa 
conjunto - embora transcorressem em áreas diferentes que tinham 
encaminhamentos diferentes e estruturas curriculares distintas -, foi o 
principal determinante dessa junção (BRASIL, 2001f, p. 04). 
 

 
Essa junção revela claramente o arranjo organizacional que gera 

ambigüidades e inconsistências, essas últimas visivelmente reconhecidas pelo grupo 

(ou parte dele) na medida em que destacam que as pesquisas transcorriam em 

áreas diferentes e estruturas curriculares distintas. Esses arranjos colaboram de 

forma negativa para a consolidação do campo em estudo. Ambigüidades são 

notadas na ecleticidade que marca a constituição dos três subgrupos de pesquisa 

dessa linha: (1) o primeiro tem pesquisado as políticas públicas correspondentes ao 

atual desenvolvimento da escola pública fundamental, média e superior. Tem 

norteado suas investigações neste campo através das relações trabalho-educação, 

das relações entre educação e cidadania/direitos humanos e tem incluído questões 

de gênero entre suas prioridades. Suas pesquisas objetivam o conhecimento dos 

diversos ângulos da política educacional brasileira, destinada às camadas populares 

da nossa sociedade. (2) O segundo investe seus esforços nas investigações sobre 

formação docente e gestão participativa nas escolas das redes públicas municipais e 

estadual, passando por questões-chave, como a avaliação e os métodos ativos, 

aplicados na atualidade. (3) O terceiro grupo preocupa-se com as bases teórico-

                                                 
39 A área de concentração anterior era “Educação Popular”. 
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metodológicas dos processos de ensino-aprendizagem, especialmente em 

Matemática, Ciências e Artes.  
 

A convergência dessas pesquisas tem como referência as questões 
que relacionam o campo das políticas públicas com pontos nodais da 
construção de uma escola pública popular, ou seja, uma escola que 
tenha o Estado como provedor e a comunidade escolar (diretores, 
professores, alunos, pais...) como diretora (BRASIL, 2001f, p. 04). 

 

Em princípio, é interessante destacar que, segundo nossos entrevistados e 

segundo os dados que recolhemos nos documentos da CAPES, essa linha está 

passando novamente por um processo de modificações40, mas a descrição 

ementária apresentada nos documentos do ano de 2006 é a seguinte:  

 
Estudos e pesquisas voltados à democracia e cidadania; dimensão 
educativa das políticas públicas, processos de ensino-aprendizagem, 
gestão escolar, educação inclusiva e necessidades especiais, 
formação do educador (BRASIL, 2006g, p. 3).  

 

Podemos observar que a linha tem uma grande abrangência, tratando não 

apenas dos estudos sobre os processos que envolvem a política educacional, mas 

também aborda outras dimensões vinculadas às práticas educativas. No entanto, o 

mais grave é que não há absolutamente uma lógica, ou uma clareza sobre o que 

seriam os objetos de estudo dessa linha. O que seriam estudos voltados à cidadania 

e democracia? Qual objeto emerge dessa relação entre cidadania e democracia? 

Estão falando de escola, de educação? O que significa “dimensão educativa das 

políticas públicas”? Estas questões ficam abertas na leitura da ementa.  

 

                                                 
40 Há uma proposta de reestruturação geral do PPGE, que pretende, a partir de 2007, ter como área 

de concentração a EDUCAÇÃO e ter em sua composição as seguintes linhas de pesquisa: 
Educação Popular; História da Educação; Práticas Educativas e Processos de Ensino-
Aprendizagem; Políticas Públicas Educacionais; Educação, Comunicação e Cultura (BRASIL, 
2006f). Esse novo processo de reestruturação ocorre, segundo os relatos dos documentos e das 
falas, a partir de uma avaliação interna e sistemática que envolveu os pesquisadores do PPGE, a 
partir dos resultados das avaliações da CAPES, “que apontava, entre outros, problemas em relação 
à organicidade da proposta do programa, consubstanciada pela dificuldade de adequação dos 
vínculos entre área de concentração, linhas de pesquisa, projetos e produtos” (BRASIL, 2006f, p. 
03). Também foi considerado o aumento do número de doutores credenciados “cujas temáticas, 
mais diversas e plurais, extrapolam os limites teórico-metodológicos da investigação centrada nos 
processos de educação popular” (Ibidem). Interessante destacar que, em meio a esse processo, o 
grupo esteve preocupado em manter sua tradição nos estudos sobre a educação popular, o que foi 
resolvido a partir da definição de que esse tema passaria a ser trabalhado mais orgânica e 
sistematicamente na linha de pesquisa nomeada com este mesmo título: Educação Popular. 
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Fazendo uma leitura dos objetivos da linha, encontramos uma definição 

conceitual da política pública, aqui entendida como intervenção do Estado e também 

da sociedade civil organizada, como podemos observar abaixo:  

 
Investigar e analisar as políticas públicas e as práticas 
educativas de eqüidade social relativas às intervenções do 
Estado e da sociedade civil organizada, bem como aos processos 
de ensino-aprendizagem ligados a essas práticas e políticas. A 
diversidade e a amplitude das pesquisas desse campo apontam 
desde as políticas financiamento da educação básica até a formação 
continuada de docentes que trabalham com as camadas populares, 
passando pelas políticas de inclusão de portadores de necessidades 
especiais. Também incluem as discussões curriculares, as pesquisas 
sobre processos de ensino-aprendizagem e os incrementos das 
políticas de educação infantil que passam pela erradicação do 
trabalho ilegal, sem deixar de lado as análises da indisciplina e da 
crescente violência que estigmatiza as escolas públicas e as 
crianças, jovens e adultos das camadas populares (BRASIL, 2006f, 
p. 03).  

 
 

Uma outra grave questão é que, no contexto da explicitação dessa linha, cabe 

tudo: política, democracia, práticas educativas, formação de professores, educação 

especial, educação infantil, processos de ensino-aprendizagem, dentre outros 

temas. Isso demonstra, claramente, aquilo que os próprios documentos anunciam: 

esta é uma linha que foi desenhada para atender demandas de pesquisadores 

diferentes41. Para nosso campo de análise, isso é um fator negativo, pois o seu 

fortalecimento vai depender dos pesquisadores que lá estejam inseridos, aliás, vai 

depender do montante de capital científico e social que esses pesquisadores 

possuam em relação aos que estão vinculados a outros objetos de estudo dentro da 

linha. 

Como já dissemos, a linha passou por uma reformulação até chegar a esse 

desenho atual. Essa reformulação não foi benéfica para o campo acadêmico de 

estudos sobre política educacional, inclusive porque a linha que anteriormente tinha 

outra temática como objeto de estudo era bem mais focada, como se pode ver em 

seu título: Educação, Estado e Políticas Públicas, e em sua ementa: “estudos, 

análises e avaliações das políticas do Estado em sua relação com a educação 

popular” (BRASIL, 2001g, p. 02). 

                                                 
41 E, como era de se esperar, muitas críticas de inadequação, falta de coesão etc., seriam feitas pela 

CAPES, tanto que já está em processo uma nova reestruturação dessa linha, como já ressaltamos 
antes. 
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Observamos que era uma linha que possuía uma identidade com a política 

pública, havendo uma definição conceitual de política como atuação do Estado, 

mesmo que fizesse uma ponte com a educação popular, o que pode representar 

apenas um arranjo para manter a linha com um vínculo com a área de concentração 

do Programa. A junção dessa linha com a outra (Educação Básica) tem uma 

característica de ‘pastiche’42, uma coisa que não tem consistência do ponto de vista 

do que seja ‘educação como política pública’; essa junção é algo muito artificial. 

A nosso ver, isso é um fator de fragilização do campo de estudos sobre a 

política educacional, na medida em que esse campo não encontra um espaço 

específico, não forma uma identidade entre os pesquisadores, a não ser dentro de 

grupos que podem se organizar no interior da linha. Talvez esse não seja um 

movimento fácil de ser encontrado em outros campos, como os das ciências duras, 

já que nessas há uma tradição maior em fechar o foco de estudos. A condição de 

área interdisciplinar, que marca a Educação, pode ser uma das vias de explicação 

desses processos que enchem as linhas de ambigüidades. A própria concepção de 

“linha”, defendida por Severino (2002) como um espaço que deve ser sempre 

constituído e desenvolvido por um sujeito coletivo, não se adequa ao desenho da 

linha da UFPB/JP, já que não é possível constituir um sujeito coletivo em meio a 

tanta diversidade. 

Fazendo parte do segundo grupo que delimitamos, o que se caracteriza pela 

heterogeneidade das linhas, encontra-se a linha Política e Práxis da Educação do 

PPGE da UFRN. Esse Programa foi aprovado pela CAPES em 1977, tendo sua 

primeira turma de mestrado iniciado em 1978, com uma área de concentração 

pioneira para aquele período: a Tecnologia Educacional. O curso de doutorado foi 

criado em 1994 e atualmente o Programa assume a Educação como única área de 

concentração e se organiza em 08 (oito) linhas de pesquisa.  

Assim como os outros, esse PPGE também sofreu algumas reformulações 

durante seu percurso histórico. Sua estrutura contava com Núcleos de Estudos e 

Pesquisas que agregavam professores, pesquisadores e pós-graduandos, 

desenvolvendo reflexões em diferentes linhas de pesquisa sobre problemas e 

alternativas para a educação. Num processo sistemático de avaliação e para 
                                                 
42 Pastiche é uma palavra francesa, adaptada para o português como Pasticho, que significa: plágio; 

obra de pintura imitada; espécie de representação lírica composta de árias, duetos etc., tirados de 
várias óperas, com o fim de reunir num só espetáculo os números de êxito seguro; imitação ruim de 
obra literária (BUENO, 1986, p. 834). 



 139

atender as indicações da CAPES, o Programa foi sendo reestruturado com o 

número de linhas sendo paulatinamente reduzido e chegando, em 2004, à 

eliminação dos núcleos, passando a assumir um formato exclusivamente em linhas 

de pesquisa, que, por seu turno, congregam grupos de pesquisa. “A linha de 

pesquisa é um campo temático científico que se articula em torno de um ou de 

vários objetos de estudo, com o objetivo de produzir conhecimentos e assegurar a 

formação teórico-prática de mestres e doutores” (BRASIL, 2006i, p. 03).  

Interessante destacar que a UFRN possui uma singularidade na formação dos 

grupos de pesquisa. Há uma organização geral da instituição por 'bases de 

pesquisas', que interfere na própria organização dos grupos de pesquisa dentro do 

PPGE. Isso foi possível de entender a partir da fala de um dos nossos entrevistados, 

no momento em que nos relata o surgimento da linha de pesquisa:  

 
[...] então como a universidade se estruturou a partir de 97 em bases 
de pesquisa, aí foi criado, digamos assim, por uma questão política, 
[tendo sido dado início a] uma base que o nome não era Política 
Educacional, era Marxismo e Educação. Era [esse] o nome da base 
de pesquisa, que articulava professores da Psicologia, da Educação e 
do Serviço Social, porque essa base não se organizou por tema, se 
organizou mais sim, por fundamento teórico que era a pesquisa 
marxiana, e, dentro dessa base de pesquisa, nós tínhamos as linhas, 
e uma delas era a Política Educacional. Primeiro, a linha nasceu 
dentro dessa base de pesquisa na Educação. [...]. Então, a linha é 
essa, mas na universidade está dentro de uma base de pesquisa e, 
no Programa, está numa linha que é Política e Práxis na Educação. 
Olha a complicação: na universidade, ela está organizada de um jeito, 
no programa de outro. Então, dentro da Universidade temos a base de 
pesquisa que é Política e Gestão e aí, tem um foco, e no programa 
tem Política e Práxis na Educação e, dentro, nós estamos com a 
Política Educacional dentro dessa linha (Entrevista 05).  

 

Aqui podemos observar que o interesse pelos estudos sobre a política 

educacional emerge no contexto de um grupo de estudos cujo foco é o referencial 

teórico marxiano. Isso pode ser apreendido mais explicitamente na primeira ementa 

dessa linha, que se formou em 1996:  

 
Estudos pautados no referencial teórico-metodológico marxiano, 
considerando a evolução epistemológica que orienta o pensamento 
filosófico e sociológico. Estuda o pensamento marxiano e práxis em 
educação; política e experiências educacionais do Brasil; 
educação e trabalho; entre outros (BRASIL, 2002j, p. 3). 
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Como se vê, o estudo sobre a política aparece apenas como um 

complemento, com o mesmo peso que ‘educação e trabalho’ e outros que não ficam 

explícitos. O foco de estudo dessa linha aqui é claro: estudos pautados a partir do 

referencial marxiano. O que vem depois é só um apêndice. No entanto, a partir de 

2003, a linha passa a ter uma nova descrição ementária. Nesse ano, o Programa 

sofre algumas reformulações, há enxugamento de linhas e desativação de outras, 

num constante processo de reorganização das mesmas que “aponta, desde já, para 

uma organização que contemple os objetos de pesquisa e que defina a produção 

intelectual e inserção na pesquisa dos diferentes grupos de pesquisadores” 

(BRASIL, 2003i, p. 4). Apesar do documento não fazer referência à mudança 

ementária da linha, é nele que aparece a nova descrição, levando-nos a crer que é 

no desenrolar desse processo de reorganização, resultante de auto-avaliação e de 

recomendações procedentes da avaliação da CAPES, que isso acontece, de forma 

que a linha Políticas e Práxis na Educação passa a ter a seguinte descrição: 

 
Desenvolve estudos e pesquisas sobre temáticas relacionadas às 
políticas educacionais, numa perspectiva crítica e contextualizada. 
Contempla os eixos: políticas e experiências educacionais; educação 
e trabalho; educação e ensino municipal e rural; políticas de 
formação de docentes, financiamento e gestão educacional (BRASIL, 
2006i, p. 04).  

 

A linha mantém o seu vínculo com o referencial marxiano, expresso no título 

da linha, que se mantém. Há uma interdiscursividade manifesta, pelo uso do termo 

“práxis”, que se filia claramente à perspectiva marxiana43. A formação discursiva a 

que esse discurso se associa toma esse discurso à parte e o adota, rejeitando os 

demais. Há, dessa forma, uma limitação em relação aos debates possíveis. Mas, 

num discurso, a palavra é menos importante que a maneira como o próprio discurso 

é explorado. E, nessa perspectiva, como esse termo se constitui parte integrante 

desse dispositivo? Como o debate é tecido no interior desta linha? Como se revelam 

as escolhas e as pesquisas, as práticas no interior dessa formação discursiva? O 

que se instaura de fato? Essas questões são importantes para entendermos essa 
                                                 
43 A expressão práxis refere-se, em geral, à ação, a atividades, e, no sentido que lhe atribui Marx, à 

atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio da qual o homem cria (faz, produz) e 
transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si mesmo; atividade específica do 
homem, que o torna basicamente diferente de todos os outros seres. Nesse sentido, o homem pode 
ser considerado como um ser de práxis, entendida a expressão como o conceito central do 
marxismo, e este como a “filosofia” (ou melhor, o “pensamento”) da “práxis” (PETROVIC, 1988, p. 
292). 
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formação discursiva e serão retomadas nos próximos capítulos, cuja análise 

complementa essa que ora estamos empreendendo. Nos capítulos vindouros, 

analisamos a relação conhecimento e interesse e analisamos também as estratégias 

de manutenção do campo; neles retomamos a origem dessa linha e buscamos 

entender, dentre outras coisas, as opções teórico-metodológicas dos agentes que a 

compõem. Isso nos ajudará a entender melhor até onde essa formação discursiva, 

que coloca o discurso marxista no centro do processo, se sustenta ou não. 

Por outro lado, é preciso considerar que há um avanço nessa questão quando 

a ementa afirma que os estudos são elaborados numa perspectiva crítica e 

contextualizada, e não apenas no referencial teórico marxiano, como fechava a 

primeira ementa. Aqui cabem outros paradigmas de pesquisa crítico-dialéticos, 

exibindo ares de outras condições de possibilidades de produção do discurso.  

Dessa nova descrição, pode-se também depreender um avanço em relação à 

outra no que tange aos estudos sobre política educacional, já que o próprio 

programa entende que uma linha de pesquisa é “um campo temático científico que 

se articula em torno de um objeto de estudo, assumido pelo grupo como área de 

investigação” (BRASIL, 2003i, p. 4). O campo se demarca nos estudos “sobre 

temáticas relacionadas às políticas educacionais”. A focalização nesses estudos 

aparece em primeiro lugar na ementa, depois, vem a referência aos aspectos 

teórico-metodológicos. Mesmo assim os eixos elencados adiante mostram que o 

salto qualitativo, ou o que chamaríamos de avanço, não é tão forte, já que 

encontramos uma lista de eixos, apresentados de forma solta, descontextualizados, 

contrariando a definição do que seja uma ementa. Um desses eixos, ‘educação e 

trabalho’, pode ser considerado um subcampo dos estudos educacionais já 

consolidados, aparecendo em diversos programas como uma linha de pesquisa. 

‘Ensino Municipal e Rural’ é outro eixo que aparece como uma coisa solta, sem 

contexto. Sabe-se que esse tema da educação pode ser analisado sob diversos 

aspectos: currículo, cotidiano escolar, formação de professores, e até da ótica da 

política educacional. Ou seja, ainda encontramos indícios de um campo pouco 

fortalecido ou pouco delimitado, refletido numa configuração ambígua e eclética. 

Ambígua porque apresenta temáticas cujos conceitos e princípios não são unívocos. 

Eclética porque as mesmas temáticas abrangem campos diversificados e a 

indicação teórico-metodológica abre espaços para uma infinidade de paradigmas 

que cabem dentro do que a ementa chama de perspectiva crítica e contextualizada.  
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Por certo esta configuração ambígua e eclética atende a interesses 

específicos do grupo que a forma. Como sabemos, as linhas de cada programa 

foram se ajustando e se organizando à medida em que novos pesquisadores eram 

inseridos no programa ou voltavam de seus estudos de doutorado ou pós-doutorado 

com novos interesses de pesquisas oriundos desses processos formativos. Também 

temos que considerar que uma configuração colocada como essa última deixa 

‘portas abertas’ no rigoroso processo de avaliação da CAPES. Assim, retomamos 

Bourdieu (1990) e a questão do interesse, que afirma que não há conhecimento 

desinteressado: observamos que há um interesse na manutenção da linha, em 

adequá-la aos determinantes da CAPES e, assim, cada grupo vai elaborar ‘arranjos’ 

ementários para dar conta dessas determinações. Por outro lado, no que tange ao 

domínio da área ou do que se enuncia, Bourdieu (1996) também nos diz que quem 

enuncia está autorizado/investido a fazê-lo e domina os signos ao enunciá-los. E 

mais: sabe que há consumidores para o que está sendo enunciado. Aqui também 

abrimos um parêntese para dizer que nem tudo o que é enunciado é de fato 

praticado, ou mesmo dominado, do ponto de vista teórico-metodológico e prático, e 

esperamos revelar o tom dessa prática nos próximos capítulos.  

Esse é o quadro que encontramos na linha da UFRN, e que também se 

assemelha ao de outras linhas: há a necessidade de explicitar os interesses de 

pesquisa e ao mesmo tempo de anunciar que há domínio do enunciado.  

A última linha que analisamos foi a do PPGE da UFC. A discussão sobre a 

política educacional em um núcleo ou linha de pesquisa no interior desse Programa 

teve início em 1993 com a linha Política social e história da educação, que se 

ocupava do “estudo de políticas educacionais da atualidade e de recuperação 

histórica dos processos de intervenção governamental no campo educacional do 

Ceará” (BRASIL, 1999, p. 2). No entanto, os documentos do período de 1998-2000 

colocavam que essa linha estava em processo de consolidação gradativa e tomou 

novo contorno no ano de 2000 com o retorno de sua coordenadora que estava em 

processo de pós-doutoramento. Assim, a partir desse ano, a linha passa a se 

chamar História, Memória e Política Educacional, e apresenta atualmente a 

seguinte descrição ementária: 

 
Estudo da História e Memória Educacional do Ceará que envolve a 
recuperação da ação governamental na constituição de sistemas 
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escolares, reformas e políticas educacionais do século 19 aos dias 
atuais e seu impacto sobre a sociedade (BRASIL, 2006m, p. 2).  

 
Uma primeira observação que se pode fazer sobre essa linha é que a mesma 

se enquadra naquelas que consideramos heterogêneas, ou seja, em princípio a 

ementa e o título da linha apontam para o tratamento de outras temáticas, além da 

política educacional, no caso, a história e a memória da educação. Vejamos: 

“História” é uma área do conhecimento; história da educação é, em alguns 

programas, uma linha de pesquisa independente. Então o título anuncia algo nesse 

caminho, quem anuncia, noticia, torna público, de forma que o que vem primeiro tem 

mais força. É mais realçado. Assim, supõe-se que essa é a primeira impressão que 

fica para o leitor. No entanto, há uma intrigante inversão no título dessa linha e na 

sua descrição, em que a primeira parece tratar primordialmente dessas outras áreas 

(história e memória) e, na descrição, a explicitação dá conta coerentemente da 

discussão sobre a política educacional. O que a princípio parece um disparate, um 

despropósito, um distanciamento da temática, vai tomando forma e adquirindo 

coerência. Isso porque os estudos envolvem “a recuperação da ação governamental 

na constituição de sistemas escolares, nas reformas e políticas educacionais”. A 

interdiscursividade é clara: encontramos aqui o conceito de política pública como a 

ação do Estado, conceito amplamente discutido (cf., por exemplo, AZEVEDO, 1997) 

e adotado por diversos pesquisadores da área, assim como também encontramos 

na ementa da UFPE. Lembramos que esse é um conceito ambíguo e que traz em 

seu interior uma gama de possibilidades explicativas, dada sua carga semântica e 

seu teor político (MULLER; SUREL, 2002). Essa delimitação deixa clara a 

concepção de política pública e a assunção da mesma como objeto de pesquisa.  

No entanto, também identificamos certa confusão com o termo política 

educacional, colocado no corpo da descrição como uma subtemática, num mesmo 

nível das subtemáticas sistema e reformas. A nosso ver, essa confusão demonstra 

uma falta de clareza na delimitação do objeto de estudo desse campo acadêmico. 

Entendemos que a organização do sistema educacional e as reformas 

implementadas nesse campo, por exemplo, são ações da própria política 

educacional. Claro que essa confusão não é exclusiva dessa ementa ou desse 

Programa. A própria organização das áreas de conhecimento, registradas na 
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CAPES e no CNPq, faz um delimitação arbitrária e confusa44. Como já anunciamos 

no início desse capítulo, entendemos que a política educacional pode ser tomada 

como uma subárea cujas temáticas “gestão educacional e da escola, planejamento 

da educação, avaliação da educação”, por exemplo, estão em seu interior.  

Por outro lado, quando observamos o documento que delimita as temáticas 

de pesquisa, vemos que há de fato uma preponderância dos estudos sobre a 

história e a memória da educação. 

 
Está distribuída em diferentes temáticas; a começar pela ótica da 
história da educação, realiza o seu estudo a partir de recortes 
temáticos e cronológicos diferenciados, que envolvem: instituições 
escolares, biografias, idéias, práticas e políticas educacionais; a 
delimitação temporal e espacial desses estudos vai da atualidade à 
recuperação histórica dos processos de intervenção 
governamental e experiências sociais, no campo educacional, no 
Brasil e no Ceará, a começar pela segunda metade do século XIX e 
estendendo-se pelo século XX, apoiado em arquivos públicos e 
privados, documentos oficiais, fontes jornalísticas e iconográficas, 
bem como, fontes orais; a recorrência a procedimentos da história 
oral, sinaliza a preocupação com o registro da memória de 
educadores e educandos, temática presente em alguns dos seus 
projetos de pesquisa (BRASIL, 2006l, p. 04).  

 

Destacamos a proeminência do foco que a história ocupa no interior da linha, 

de forma que a descrição ementária coloca o tema da política educacional como 

algo tangencial ou condicionado ao estudo histórico dos temas da educação. 

Encontramos, então, uma fragilidade discursiva quando o tema é política 

educacional. Primeiro, porque a linha apresenta uma constituição heterogênea; 

segundo, porque, quando se refere à política educacional, a coloca no mesmo nível 

de outras temáticas possíveis de serem foco de estudo. Assim, a força do discurso 

produzido sobre a temática será proporcional à quantidade de pesquisadores que, 

no interior dessa linha, se dediquem ao tema. Ou seja, se considerarmos que a 

entrada e a permanência de pesquisadores numa linha é algo dinâmico, e que 

também a escolha por objeto de estudo é algo contingencial, como veremos no 

                                                 
44 A tabela de áreas do conhecimento da CAPES, por exemplo, coloca administração educacional, 

planejamento educacional, planejamento e avaliação educacional, dentre outras temáticas, no 
mesmo nível da política educacional. Ou seja, são subáreas da grande área da educação 
(www.capes.gov.br – acessado em 25/05/2008). No CNPq, ‘política educacional’ aparece como 
tema da subárea ‘planejamento e avaliação educacional’ (http://plsql1.npq.br/curriculo - acessado 
em 25/05/2008). 
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próximo capítulo, a produção do discurso numa linha como essa pode tomar rumos 

diversos e afastar-se da temática da política educacional.  

Dado esse caráter dinâmico e mesmo contingente, que condiciona a 

emergência de discursos sobre determinadas temáticas, é certo que podemos 

depreender que o título e a ementa de uma linha são fatores importantes para se 

entender o discurso que vem sendo produzido no seu interior, mas não são 

suficientes. Mesmo a afirmação de que há linhas homogêneas não nos leva à 

afirmação direta que o discurso produzido no seu interior é diretamente proporcional 

à sua descrição ementária. Pode haver digressões e desvios dada a própria 

dinamicidade do real. Daí a necessidade de buscarmos outras fontes que 

complementem nossa análise. Nesse sentido, trabalharemos também com projetos, 

que vêm sendo desenvolvidos no interior das linhas, para integrarem nossa análise.  

 

4.1.2 O discurso presente nos projetos de pesquisa 
 

Se tomarmos os projetos em sua expressão quantitativa, podemos afirmar 

que todas as linhas apresentam um quadro satisfatório, ou seja, cada linha 

apresenta um número de projetos compatível com o que vem sendo desenvolvido 

nas outras linhas, no interior dos programas, o que demonstra que as mesmas 

mantêm um padrão de produtividade. Interessamo-nos em observar se os mesmos 

guardam coerência com a ementa da linha e também buscamos observar se, nas 

linhas heterogêneas, a quantidade de projetos que versam sobre nossa temática é 

relevante.  

Aos olhos da CAPES, ter projetos alinhados com a ementa da linha é um 

dado muito positivo, na medida em que pode garantir maior coesão aos estudos 

desenvolvidos e expressa um campo de interesse em comum. Em acordo com o 

exposto, apostamos que tais dados traduzem a fortaleza da linha e a delimitação do 

campo.  

Tomando primeiro o que chamamos de linhas homogêneas, as da UFPE e da 

UFBA, aí notamos uma boa expressão quantitativa. Na UFBA, por exemplo, no 

período de 2001 a 2006, foram apresentados, no relatório de avaliação da CAPES, 

vinte e três projetos, alguns deles com períodos mais longos de elaboração 

aparecendo em vários relatórios anuais. No entanto, podemos observar que alguns 
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deles fogem à ementa da linha. Tomemos, como exemplo, o último ano que faz 

parte da nossa coleta.  

 
Quadro 05 

Projetos de Pesquisa da Linha de Pesquisa Políticas e Gestão da Educação 
PPGE/UFBA apresentados no relatório CAPES – ano base 2006 

 

Título do Projeto Ano de início/ 
Ano base Situação 

1. A elaboração das políticas educacionais e a 
gestão da Educação em municípios 
baianos face às reformas do setor implantadas 
no Brasil a partir de 1990 

2004/2006 Em Andamento 

2. A representação social da violência entre 
estudantes de Salvador- 2ª ETAPA 

2003/2006 Em Andamento 

3. Avaliação dos processos gestor e 
pedagógico em escolas públicas - Fase II 

2001/2006 Em Andamento 

4. Bahia: por uma escola pública de qualidade 2006/2006 Concluído 
5. Do Provão ao Sinaes: um estudo da 
avaliação do ensino superior no Brasil 

2005/2006 Em Andamento 

6. Estudo Longitudinal da Geração Escolar 
2005 / Pólo Salvador 

2004/2006 Em Andamento 

7. Famílias educógenas: como as famílias 
pobres criam ambientes mais favoráveis ao 
sucesso escolar 

2005/2006 Em Andamento 

8. Implantação da administração da educação 
no estado da Bahia: análise de uma 
trajetória histórica, 1960-2000 

2003/2006 Em Andamento 

9. Políticas públicas para o ensino secundário 
baiano 1930-1945 

2005/2006 Em Andamento 

10. Sistema de Monitoramento e Avaliação do 
PROJOVEM - Região Nordeste 1 

2005/2006 Em Andamento 

 Fonte: MEC/CAPES 

 

Como podemos observar, pelo menos dois projetos notadamente fogem à 

ementa da linha, sendo que nos referimos especificamente aos projetos de número 

dois e número sete. Se tomarmos a descrição dos mesmos, podemos, ao compará-

la com a ementa da linha, identificar o distanciamento entre a descrição ementária e 

o que está proposto nos projetos em questão.  

 
Projeto 02 - Trata-se de um projeto de pesquisa e extensão que além 
de estudar as questões da violência na escola, propõe a realização 
de intervenções sócio-educacionais diversas nessas escolas, 
inclusive com a criação de um serviço on line de orientação e 
atenção às vítimas da violência neste contexto (BRASIL, 2006b, p. 
16). 
Projeto 07 - O projeto tem como objetivo identificar as estratégias 
utilizadas por famílias pobres para converter o capital cultural em 
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capital escolar, tendo como moldura a teoria da reprodução de P. 
Bourdieu. A pesquisa tem como sujeitos os estudantes de quarta, 
oitava e terceira série do ensino médio, do nível básico, da rede 
pública, e concluintes de cursos da Universidade Federal da Bahia. 
Os dados são coletados a partir de uma amostra intencional 
(BRASIL, 2006b, p. 18). 
 

 
Observamos, então, que os projetos não se alinham à ementa da linha. Vários 

fatores podem estar influenciando para que isso possa acontecer, desde 

possibilidades de financiamento até a entrada de novos pesquisadores cuja temática 

de investigação foge ao objeto de estudo da linha, por exemplo. Aqui não foi 

possível fazer uma averiguação precisa sobre isso, mas é certo que esse movimento 

é fator de fragilização do campo em estudo, na medida em que os discursos 

produzidos, a partir da elaboração desses projetos, não colaborarão com a 

consolidação da área. 

Por certo esse é um procedimento que não está restrito às linhas que 

estamos pesquisando, muito menos uma singularidade do PPGE baiano, dada a 

complexidade que envolve os grupos de pesquisa e os fatores que envolvem a 

produção do conhecimento, como a entrada de novos pesquisadores, o interesse 

pessoal por uma temática, as demandas externas, entre outros. Desta forma, esse 

fato pode ser apenas um reflexo da complexidade que envolve a produção do 

conhecimento, mas também pode ser um ponto que nos ajude a revelar e 

compreender as formas com que se constituem e de que se revestem as linhas de 

pesquisa que, por sua vez, são o lócus do campo acadêmico, foco do nosso estudo.  

No PPGE da UFPE também encontramos um quadro parecido. Apesar de a 

linha apresentar um título e uma descrição homogêneos, no que diz respeito ao 

campo da política educacional, lá, apresenta-se também pelo menos um projeto de 

pesquisa em andamento, que a faz distanciar-se da ementa da linha. O projeto é o 

seguinte:  

 
Organizações e Contextos Educativos: Racionalidades e 
Práticas - Este projeto desenvolve-se na linha investigativa das 
racionalidades e práticas educacionais na perspectiva da Sociologia 
das Organizações Educativas e tem como objetivo geral analisar as 
concepções de cidadania, democracia e justiça a partir da 
experiência escolar. Um estudo empírico de abordagem qualitativa 
comparativa está sendo realizado em escolas brasileiras e 
portuguesas, com vistas a analisar as concepções de cidadania, 
democracia e justiça a partir das experiências escolares. Baseada no 
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método comparativo, a investigação propõe a realização de análises 
entre diferentes contextos, tanto em escolas públicas como privadas, 
nas cidades de Recife/ Brasil e Braga/ Portugal, a partir de 
entrevistas a professores, alunos e gestores, considerando 
especificamente a justiça organizacional e educativa, via critérios de 
mérito, igualdade e respeito (BRASIL, 2006e, p. 20).  

 

Como podemos ver, o projeto não se adequa às investigações que têm como 

foco a ação do Estado na esfera educativa, tal como propõe a descrição ementária 

da linha. Esse fenômeno, encontrado nos programas baiano e pernambucano, 

suscita diversos questionamentos. Qual motivação? Que fatores foram 

determinantes para a entrada desses projetos no interior das linhas? Além de 

fragilizar o campo acadêmico, tal procedimento vai de encontro ao que está proposto 

no sistema de avaliação oficial. Nesse sentido, seria interessante questionar as 

motivações para a entrada desses temas de estudo dentro da linha, mesmo fugindo 

à proposta das mesmas. A análise de discurso, que implementamos sobre as 

entrevistas, nos ajuda a entender melhor esse movimento. 

Analisar os projetos das linhas restantes (UFPB, UFRN e UFC) requereu um 

outro olhar, já que as mesmas são heterogêneas. Ou seja, a própria ementa já 

aceita, em seu interior, uma diversidade de estudos para além dos que se focam na 

política educacional. Assim, buscamos observar o foco dos projetos sobre a temática 

de nosso interesse e qual sua expressão quantitativa no interior da linha.  

O PPGE da UFPB, por exemplo, como já mostramos, tem uma linha que 

abriga diversos objetos de estudo. Assim, no ano de 2006, apresentou o seguinte 

quadro de projetos:  

 
Quadro 06 

Projetos de Pesquisa da Linha de Pesquisa Políticas Públicas e Práticas Educativas 
PPGE/UFPB-JP apresentados no relatório CAPES – ano base 2006 

 

Título do Projeto Ano de início/ 
Ano base Situação 

1. A dinâmica educativa e as formas de inserção 
das crianças e jovens na escola Piollin: uma 
investigação sobre o PET e outras parcerias 
institucionais  

2005 Em Andamento 

2. A implementação da Resolução de Problemas 
matemáticos em sala de aula 

2002 Em Andamento 

3. A Situação no ensino médio noturno da rede 
pública no estado da Paraíba 

2003 Em Andamento 

4. As abordagens de gênero na história do 
Mestrado em Educação da UFPB 

2003 Em Andamento 
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5. As várias faces da indisciplina na escola: uma 
análise das causas e conseqüências da 
indisciplina nos processos de aprendizagem 

2003 Em Andamento 

6. Avaliação da política de formação do 
pedagogo em serviço para a educação básica: 
o caso do programa estudante convênio rede 
pública (PEC-RP) 

2004 Em Andamento

7. Avaliação da qualidade dos serviços 
prestados à educação infantil no município de 
João Pessoa 

2004 Em Andamento

8. Educação Infantil e inclusão: a dimensão ética 
da efetivação dos direitos da criança  

2006 Em Andamento 

9. Ensino Médio Noturno: Registro e Análise de 
Experiências  

2003 Concluído 

10. Financiamento da Educação Básica na área 
metropolitana de João Pessoa 

2003 Em Andamento

11. Investigação sobre práticas educativas em 
espaços escolares de educação infantil  

2006 Em Andamento 

12. Pesquisa em Currículo: Trocando 
Experiências  

2003 Em Andamento

13. Política de Inclusão nas Escolas da Rede 
Pública Municipal de Ensino 

2005 Em Andamento 

Fonte: MEC/CAPES 

 

Das treze pesquisas em desenvolvimento no período estudado, apenas cinco 

apresentaram, como objeto de estudo, a política educacional. Por se tratar de uma 

linha cuja ementa é bastante abrangente, era de se esperar que os trabalhos ali 

produzidos acompanhassem a diversidade da linha. É difícil entender ou captar, a 

partir desses dados, a força que o tema política educacional exerce dentro da linha. 

Esperamos entender melhor esse movimento nas análises das entrevistas. Mas é 

certo dizer que esse fator, que inclusive não atende aos direcionamentos da CAPES, 

já foi analisado pelo próprio programa e, como já dissemos, esta linha de pesquisa 

está se desdobrando em duas. Esse desdobramento, em tese, será benéfico para o 

campo acadêmico da política educacional, já que uma das linhas focará 

especificamente este tema. 

A linha de pesquisa do PPGE da UFRN apresentou, no ano de 2006, cinco 

projetos de pesquisa em andamento. Mesmo que o título e a ementa dessa linha 

abram espaço para o desenvolvimento de projetos, que tomem como objeto de 

estudo outros temas para além da política educacional, no ano em tela isso não foi 

observado. Neste ano, cinco projetos estavam registrados na base de dados da 

CAPES, todos eles versando sobre essa temática. Assim, podemos dizer que há um 

alinhamento entre os projetos e a descrição ementária da linha, o que favorece uma 
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boa avaliação da CAPES, já que esse alinhamento pode garantir maior coesão à 

linha e expressa um campo de interesse em comum. 

No PPGE da UFC, o tema política educacional, como já dissemos, está 

contemplado como tema de estudo especificamente na linha de pesquisa História, 

Memória e Política Educacional. O interessante nesta linha é que há sempre um 

vínculo com a história nos projetos de pesquisa. Esse é o foco principal da linha. 

Como ressaltamos antes, o título anuncia os estudos no âmbito da história, a 

descrição ressalta as políticas. No entanto, os projetos ratificam o que foi anunciado 

no título: o foco de estudos sobre a história e a memória da educação. 

Um dado que revela esse fenômeno é que dos seis projetos registrados na 

CAPES, em 2006, apenas um deles tem como foco específico a política 

educacional. Os outros tratam especificamente da história ou memória da educação 

ou abordam o tema da política, tendo como viés a própria história.  

Como exemplo, podemos citar o projeto Reforma educacional e confronto de 

idéias pedagógicas no Ceará: Lauro de Oliveira e Valnir Chagas, entre as décadas 

de 1950 e 1970, que inclusive está desativado, apesar de ter em seu título uma 

alusão à reforma educacional, que aponta para um estudo sobre a política, tem um 

foco eminentemente histórico como podemos ver na sua ementa:  

 
O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral buscar uma 
reconstrução histórica acerca das idéias político-pedagógicas que 
influenciaram os intelectuais e técnicos da Secretaria de Educação do 
Ceará, no período compreendido, entre as décadas de 1950 e 1970, 
para a gestação de diferentes concepções de reforma educacional, 
em especial, do Ensino Médio, que alcançaram ressonância nacional: 
um deles, no governo João Goulart, através da colaboração de Louro 
de Oliveira Lima, e o outro, no governo militar pós-64, pela inserção 
de Valnir Chagas no novo projeto de reforma, da qual participou, 
vindo a ser relator da famosa lei 5692, de 1971 (BRASIL, 2006n, p. 
15).  
 

Mas, o quadro da linha não foi sempre esse. Mesmo com a descrição da linha 

favorecendo os estudos históricos, o tema da política educacional já teve um espaço 

mais amplo nessa linha. Isso porque, como sabemos, os pesquisadores que 

compõem determinada linha vão ser determinantes para o formato e o 

direcionamento dado às pesquisas. Nesse caso específico, acontece que, 

atualmente, alguns pesquisadores que estavam na linha e que tinham como foco de 
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estudos o tema política educacional se aposentaram e não foram substituídos por 

outros que se preocupassem especificamente com o tema.  

Isso pode ser constatado em alguns dados das avaliações. Em 2001, por 

exemplo, dos sete projetos em andamento que aparecem nos documentos da 

CAPES, quatro versam sobre política educacional e estão sob a coordenação de 

dois pesquisadores que já se afastaram do Programa45. Também é relevante a fala 

de um dos nossos entrevistados sobre isso. 

 
Apesar de ser história, memória e política educacional, como a maioria 
dos projetos são principalmente nos fundamentos da história nova, eu 
acho que [es]tá um tanto fragmentado e não [es]tá permitindo que as 
pessoas consigam ver nas experiências que eles estão tentando 
reconstruir historicamente, a dimensão da política. Então [es]tá muito 
levando em conta a história, o que o estudo da história permite, então 
de política educacional a maioria dos projetos não tem (ENTREVISTA 
10). 

 
 

Assim, podemos ver que o tema de política educacional corre risco de se 

ausentar dos estudos desse Programa, a não ser que esse campo seja contemplado 

por outros pesquisadores que venham a se vincular a esta linha de pesquisa. Claro 

que reconhecemos que a política educacional é tratada em diversos estudos de 

forma tangencial, como nos estudos sobre currículo, sobre formação profissional, 

sobre processos de avaliação, dentre outros temas. Mas, nossa preocupação é 

encontrar e discutir estudos e pesquisas que tomam como objeto específico a 

política educacional, o que, pelo que se mostra, está se tornando algo escasso 

nessa linha.  

As discussões empreendidas aqui nesse capítulo são reveladoras da 

complexidade com que se revestem o desenho e a manutenção de uma linha de 

pesquisa. Incoerências e inconsistências puderam ser notadas no que diz respeito 

ao alinhamento das ementas e ao tema da política educacional. Nas linhas 

heterogêneas pudemos perceber que nem sempre o tema da política está em 

destaque.  

                                                 
45 Os projetos desse ano são os seguintes: 50 anos de política educacional no Ceará; As novas 

competências e suas implicações para a teoria e pratica de educação média e profissional; Edith 
Braga: biografia de uma professora da escola normal do Ceará de 1922-1950; Estado e Política 
Educacional: tendências no Brasil e no Ceará 1985/1995; Financiamento da educação no Ceará: 
análise da receita e dos investimentos 1987 – 2000; O disciplinamento no espaço escolar: as 
gangues e os novos sujeitos da educação; Política e história educacional comparada (BRASIL, 
2001m, p. 2). 
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Por outro lado, não podemos deixar de retomar o destaque que demos no 

início da tese: todos os PPGEs do NE possuem uma linha de pesquisa que se 

preocupa com esse tema. Ou seja, temos fatores que podem ser considerados como 

fragilizadores no processo de produção do discurso que compromete a consolidação 

desse campo, mas também temos uma realidade em movimento que produz um 

discurso e que é condicionada por outros discursos. Outras questões são 

importantes para entender melhor tal movimento: que fatores interferem na escolha 

dos objetos de estudo? Que estratégias são desenvolvidas para manutenção, 

consolidação ou subversão desse campo? Essas questões, que nos ajudaram a 

entender melhor a produção do discurso, serão debatidas nos dois próximos 

capítulos. 
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CAPÍTULO 5 CONHECIMENTO E INTERESSE: uma análise dos fatores que 
influenciam a escolha dos objetos de pesquisa  
 

É nesse capítulo que iniciamos o tratamento analítico sobre as entrevistas, 

buscando identificar os nexos que nos permitam substanciar o desenvolvimento de 

um trabalho que possui como eixo as formações discursivas presentes num campo 

acadêmico. 

Consoante com nosso objetivo, procuramos identificar nos discursos como 

diferentes práticas discursivas concorreram para fixar sentidos de um campo 

acadêmico, especificamente em linhas de pesquisa que compõem os PPGEs, que 

disputas por hegemonia aí se explicitam ou não, buscando apreender as 

aproximações entre a realidade e a teoria que subsidia nossa análise. Nesse 

movimento, tentamos entender, como Bourdieu (2004a), que uma teoria científica 

apresenta-se como um programa de percepção e de ação que se revela no trabalho 

empírico em que se realiza. Uma teoria é uma construção provisória elaborada por 

meio do e para o trabalho empírico e que fica mais rica com a defrontação de novos 

objetos. Por isso, fazer ciência é dedicar tempo e esforço para pôr em ação os 

conhecimentos teóricos adquiridos, investindo-os em pesquisas novas. 

Sem querer fazer da teoria uma camisa de força, buscamos articular a teoria 

dos campos à ADTO e, desse modo, entender o discurso como prática discursiva 

para, nesse caminho, compreender como o discurso sobre política educacional é 

produzido, distribuído e consumido, formando o campo acadêmico específico dessa 

área do conhecimento. Assim, tomando como norte a relação entre conhecimento e 

interesse, enquanto par dialético que constitui e é inseparável na produção de 

conhecimento, buscamos encontrar nos discursos as marcas constitutivas e 

representativas da prática social que aqui é foco do nosso interesse. Essas marcas 

inicialmente são tratadas como fatores de influência que incidem sobre as escolhas 

dos objetos de estudo, ou seja, são fatores que contribuem e até determinam a 

relação entre conhecimento e interesse que marca a produção do conhecimento. 

Trabalhar com os fatores que influenciam a escolha por objetos de estudo a 

fim de analisá-los implica, inicialmente, relembrar que estamos trabalhando com o 

conceito de campo científico de Bourdieu e implica, também, relembrar que esse 

autor debate a relação conhecimento e interesse no campo científico e/ou 

acadêmico, afirmando que nesse âmbito não há conhecimento desinteressado. Por 
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outro lado, importa destacar que trabalhamos com discursos e que os mesmos são 

heterogêneos e, por conseguinte, diferentes significados podem surgir e serem 

analisados. 

A discussão sobre conhecimento e interesse aparece na produção de alguns 

autores clássicos. Além de Bourdieu, podemos citar Habermas (1980), por exemplo. 

Isso porque o envolvimento do cientista social com o “seu” objeto de investigação e 

o “seu” mundo é uma polêmica antiga, mas sempre atual. Nela residem questões 

acerca da relação entre conhecimento e interesse, fato e valor, teoria e método, com 

desdobramentos importantes para a prática da pesquisa, desde o processo até seus 

possíveis resultados. Encontramos, tanto em Habermas (1980) quanto em Bourdieu, 

reflexões em torno da impossibilidade da neutralidade científica. A primeira - óbvia 

até - vem da compreensão de que o objeto de estudo do cientista social é o próprio 

mundo social, do qual ele é produto e de onde retira os problemas que quer estudar, 

os quais também são produtos desse mesmo objeto. Daí que é importante se 

questionar a todo instante: como construir um objeto científico no mundo social onde 

o próprio pesquisador é sujeito e também objeto? Que tipo de prática científica é 

necessária nesse caso? 

A noção de interesse se coloca para Bourdieu como um instrumento de 

ruptura com uma visão encantada e mistificadora das condutas humanas. No campo 

da sociologia, trabalhar com essa noção significa compreender que há uma razão 

para os agentes fazerem o que fazem. No primeiro capítulo desse trabalho, ao 

discutirmos o papel do intelectual/pesquisador no campo da sociologia, chamamos 

Bourdieu para o debate no sentido de esclarecer a noção de interesse e, de fato, 

este autor, utilizando a metáfora do jogo, explica que esta noção nos remete ao 

envolvimento prático do sujeito nesse jogo. Ter interesse por determinado jogo 

significa estar no jogo, estar envolvido no jogo, levar o jogo a sério.  

Para ele, a palavra interesse teria precisamente o significado que atribuiu à 

noção de illusio, que significa dar importância a um jogo social, perceber que o que 

se passa aí é interessante para os envolvidos, para os que estão nele. “Interesse é 

‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo merece ser jogado e que os alvos 

engendrados no e pelo fato de jogar merecem ser perseguidos; é reconhecer o jogo 

e reconhecer os alvos” (BOURDIEU, 2005, p. 139).  

Aceitando a metáfora do jogo, comumente utilizada por Bourdieu para 

esclarecer as relações que se desenvolvem em determinado campo, dizemos que 
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os pesquisadores entram nesse jogo da produção do conhecimento porque 

concordam que vale a pena lutar pelas coisas que estão em jogo nesse campo, e 

mais, que eles aceitam as regras do jogo (mesmo que tenham, em certo sentido, 

propensão para mudá-las). Esse jogo é constituído por práticas científicas que são 

permeadas por interesses orientados para a aquisição da autoridade científica (que 

se materializa em prestígio e reconhecimento perante a comunidade acadêmica) e 

não apenas por interesses cognoscitivos ou ideológicos, como pregavam os 

positivistas. É nesse âmbito que se incluem e se revestem de sentido os fatores que 

influenciam a escolha pelos temas/objetos de estudo. 

Interligadamente, Bourdieu (2004) vai nos explicar como nascem os 

problemas de pesquisa estabelecendo uma relação com a ordem social vigente. 

Para ele, “cada sociedade, em cada momento, elabora um corpo de problemas 

sociais tidos por legítimos, dignos de serem discutidos, públicos, por vezes 

oficializados e, de certo modo, garantidos pelo Estado”46 (p. 35). Ou seja, numerosos 

objetos reconhecidos pela ciência oficial são problemas sociais que entram de 

contrabando na sociologia – pobreza, delinqüência, juventude, educação, etc. – e 

variam ao sabor das flutuações da consciência social do momento. Por outro lado, 

muitas coisas se tornaram comuns, evidentes e ninguém presta atenção, e que 

poderiam, em tese, se transformar em objetos de estudo se a sua aparente 

naturalização for observada pelo olhar crítico da Sociologia, como acontece, por 

exemplo, com os processos de reificação. 

Para este autor, em todos os casos, descobrir-se-á que o problema foi 

socialmente produzido, num trabalho coletivo de construção da realidade social e 

por meio desse trabalho; e foi preciso um movimento (reuniões, comissões, 

publicações ...) para que aquilo que era privado se tornasse num “problema social, 

num problema público, que se pode falar publicamente ou mesmo num problema 

oficial, objeto de tomadas de posições oficiais, e até mesmo leis ou decretos” 

(BOURDIEU, 2004, p. 37).  

No entanto, é necessário ressaltar que não é qualquer problema social que se 

transmutará em objeto de pesquisa e que será foco do interesse do pesquisador. O 

pesquisador colocará a funcionar sua percepção e sua capacidade de apreciação 

das chances de se obter lucro com tal investida. Isto é, a imposição de 

                                                 
46 Grifos do autor. 
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problemáticas para o pesquisador torna-se mais provável quando os problemas 

sociais são aqueles que têm maior garantia de receberem grants47, materiais 

simbólicos, de serem bem vistos pelos administradores científicos (BOURDIEU, 

2004a). 

Ao debatermos sobre um campo científico específico da educação, e no seu 

interior o campo acadêmico da política educacional, é certo afirmarmos que a 

dinâmica que o envolve não foge a esta regra. Pudemos apreender das respostas 

dos entrevistados que, de forma geral, os interesses são contingenciais, que podem 

surgir a partir das práticas discursivas em que cada agente/sujeito está inserido e 

que já supõe um habitus incorporado. A escolha por um tema de pesquisa, ou seja, 

o surgimento de um interesse específico também está marcado por circunstâncias 

diversas, todas elas ligadas ao ambiente profissional e acadêmico e às 

possibilidades de maior inserção e reconhecimento dentro do campo, conforme 

tentaremos demonstrar mais adiante. 

Complementarmente a estas primeiras observações, a análise dos dados 

levantados foi tecendo teias de significações que nos mostraram que a escolha por 

determinado tema para estudo estava marcada por circunstâncias contingenciais. É 

certo que há uma interligação de fatores que vai incidir sobre as escolhas, talvez 

nunca ocorra o caso de um só fator ser responsável por uma escolha ou um 

interesse de pesquisa, tal a complexidade que envolve esse campo, mas tentaremos 

debater esses fatores separadamente mesmo que apenas como uma tentativa 

didática de “pôr ordem no discurso”. 

Isso permitiu que fossem mapeadas as condições de possibilidades de 

produção do discurso e as limitações possíveis a esse processo que, quando 

analisados no conjunto, revelam procedimentos discursivos demarcadores de 

mudanças mais amplas. Ou seja, buscamos compreender marcas de significações 

ou traços lingüísticos produzidos no corpus analisado com vistas a compreender o 

discurso como prática social, identificando o papel que o discurso assume em 

constituir, reproduzir, desafiar e reestruturar a dinâmica da produção do 

conhecimento (FAIRCLOUGH, 2001). 

Assim, esse capítulo está dividido em três itens que buscam organizar nossas 

descobertas, tomando o cuidado de ressaltar que as mesmas são faces de um 

                                                 
47 Expressão utilizada por Bourdieu que traduzida pode significar ganhos, subsídios, privilégios. 

(BUENO, 2000). 
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mesmo processo; o esforço de agrupá-las em separado não deve representar uma 

abordagem estanque. 

 

5.1 Programas e projetos educacionais como foco principal dos interesses 
 

A relação entre conhecimento e interesse no campo de estudo sobre política 

educacional, sem nenhuma surpresa nesta pesquisa, está identificada na maior 

quantidade de investigações desenvolvidas sobre programas e projetos 

educacionais em ação nos diferentes níveis do nosso estado federativo. Em outras 

palavras, dizemos que os programas e projetos educacionais postos em movimento 

pela ação da política pública são um dos principais objetos de interesse dos 

pesquisadores.  

Na medida em que estamos trabalhando com a pesquisa sobre política 

educacional, área que é alimentada e que ao mesmo tempo influencia a própria 

política em ação, podemos citar Muller e Surel (2002), que discutem o conceito de 

política pública considerando-a, ao mesmo tempo, como um construto social e um 

construto de pesquisa, de forma que os contornos de uma política “são sempre 

suscetíveis de serem postos em questão, através de um processo constante de 

redefinição da estrutura, e, portanto, dos limites dos campos políticos” (p. 13). É 

essa dinâmica que está na base da existência do campo acadêmico que estamos 

investigando: a política em ação alimenta o campo científico e os resultados 

advindos das pesquisas alimentam o campo político. 

Não é demais relembrar que este campo está marcado por escolhas, 

ordenações, seleções e demais atos que configuram a existência e as formas de 

organização de um campo de pesquisa e, direta ou indiretamente, trazem as marcas 

das relações de força e de poder próprias desse espaço. Aqui ressaltamos que há 

uma forte influência dos condicionantes advindos da própria política educacional (da 

ação do Estado). Os programas e projetos educacionais são uma das formas de 

materialização da ação do Estado no campo da educação, e esses projetos e 

programas vão fazer emergir objetos de estudo que vão dar vida aos estudos nesse 

campo (AZEVEDO; AGUIAR, 2001a). 

Considerando a realidade brasileira que, nos âmbitos político, econômico e 

social, sofreu diversas mudanças a partir do final da década de 1980, imputando 

diversas transformações no campo da educação, a partir da implementação de 
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novas políticas públicas para o setor, partimos do pressuposto que o interesse por 

uma pesquisa sobre política educacional e, conseqüentemente, a escolha de um 

objeto de estudo advêm, principalmente, dos programas e projetos de política 

educacional em ação em determinado tempo político. Esse fato já havia sido 

constatado em pesquisas do tipo estado da arte como as de Azevedo e Aguiar 

(2001a, 2001b), cujos resultados mostraram que os estudos sobre política 

educacional vêm se ampliando ano a ano e que os estudos que analisam programas 

e projetos governamentais constituem o grupo de maior expressão quantitativa 

dentre os analisados pelas autoras. Nesse sentido, encontrar entre nossos 

entrevistados casos nos quais programas e projetos vão se transmutar em objetos 

de estudo consistiu em algo relativamente constante. 

 
Desde 1995 que eu estudo uma política que é Política de 
Alimentação Escolar, já tenho algumas coisas publicadas (Entrevista 
10). 

 

Os dados apontam que isso vem acontecendo dentro dos PPGEs 

pesquisados a partir de contingências distintas, conforme buscaremos explicitar 

nessa etapa do nosso estudo. No levantamento preliminar que fizemos a partir dos 

dados da avaliação da CAPES, já constatamos um grande número de projetos de 

pesquisas, dissertações e teses sendo elaborados cuja temática se referia a algum 

programa ou projeto governamental, sejam estes projetos executados nas esferas 

municipal, estadual ou federal, conforme apresentamos no capítulo anterior.  

Mas essa constatação não é suficiente para entender as ressignificações, os 

movimentos de conciliação e conflito que estão na base da formação e legitimação 

de um campo acadêmico que constitui uma prática social que se expressa através 

de um discurso legítimo. Quais as condições de produção desse discurso? Que 

contingências vão influenciar a escolha por esse ou aquele objeto de estudo? Por 

que esse e não aquele projeto governamental vai ser transmutado em objeto de 

estudo? São estas questões que tentamos esclarecer. 

Dentre os dados levantados, observamos que a entrada no próprio campo de 

estudo sobre a política às vezes acontece por uma aproximação com um dos 

programas governamentais como podemos apreender das falas de um dos nossos 

entrevistados. 

 



 159

Como é que se dá a minha guinada para a política pública para a 
educação? A partir dos seminários de implantação do FUNDEF em 
1997. Em 97 nós participamos através do grupo na área de gestão em 
políticas públicas em educação aqui da UXX, da pós-graduação aqui 
da UXX, nós participamos dos diversos seminários de formação para 
divulgar no Nordeste essa nova política do FUNDEF e logo de 
imediato eu também entrei para o doutorado e meu tema de estudo 
foram, precisamente, os conselhos de acompanhamento e controle do 
FUNDEF (Entrevista 13). 

 

Esse sujeito inicia sua carreira de pesquisador a partir do momento em que 

passa a integrar o corpo docente de uma universidade pública (a partir de um 

concurso público) e essa sua integração o leva a aproximar-se de um grupo de 

estudos que é convidado pelo órgão governamental competente a divulgar esse 

programa de financiamento da educação pública. O que se vê é que dessa 

aproximação origina-se o interesse por um estudo mais preciso e mais abrangente 

desse programa, o que leva o sujeito a transformar o programa em um objeto de 

estudo. Ou seja, uma prática social gera a possibilidade do surgimento de uma nova 

prática discursiva que será, por sua vez, engendrada por discursos e geradora de 

discursos.  

No que diz respeito à relação entre conhecimento e interesse, algumas 

inferências podem ser feitas sobre essa escolha. Naquele momento, o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

(FUNDEF) era uma medida nova, tanto que o governo solicita ajuda da universidade 

para divulgação dessa política no NE. Esse pesquisador conta, durante sua 

entrevista, que foi uma experiência muito interessante, pois ele passou a conhecer a 

realidade de algumas cidades dessa região, especificamente na Paraíba, que ele 

visitou durante esse trabalho de divulgação, além de conhecer os pormenores de tal 

medida de política. Um programa novo e da amplitude que se revestiu (como se 

sabe, o FUNDEF foi um Fundo de amplitude nacional e se tornou marco na história 

da política e do financiamento da educação no Brasil) se constitui justamente num 

objeto promissor, com chances de trazer lucro garantido para quem se propusesse a 

investir numa pesquisa sobre o mesmo. E assim, articulado a interesses subjetivos, 

dada a história de vida do entrevistado que se encanta pela educação (ele não foi 

graduado na área de educação), há a percepção prospectiva do pesquisador que vê 

nesse objeto a possibilidade de um investimento promissor, o que de fato vai 

acontecer, já que o sujeito em tela escreve sua tese de doutoramento sobre o 
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assunto e continua, na condição de doutor pesquisador, a investigar o assunto e a 

publicar sobre o mesmo. Assim, ganha reconhecimento do seu trabalho, tanto dentro 

da universidade quanto no campo da pesquisa, haja vista os trabalhos publicados e 

sua inserção em eventos nacionais e regionais. 

Aqui é possível abrir um parênteses para comentar a função da universidade 

pública e de seus pesquisadores que são chamados pelas instâncias públicas para 

ajudar a divulgar, avaliar e até implementar medidas de política. Esse movimento 

também exerce influência diversa sobre as pesquisas, assunto que retomaremos em 

alguns pontos desse trabalho. 

Nesse movimento de investigar os objetos de interesse das pesquisas, 

encontramos, também entre nossos entrevistados, uma heterogeneidade discursiva 

no tratamento e entendimento sobre a política educacional. Dentre eles, 

identificamos uma definição clara da complexidade que envolve os estudos sobre a 

política educacional e os programas e projetos em ação. Isto nos leva a pensar, 

junto com Muller e Surel (2002), que não basta entender e apenas apontar/delimitar 

as ações postas em execução por determinada administração, pois a operação de 

delimitar as fronteiras de uma política pública é sempre um tanto aleatória, o que 

significa dizer que os contornos de uma política não se acham previamente 

estabelecidos como algo já “dado”. “Ao contrário, eles são sempre suscetíveis de 

serem postos em questão, através de um processo constante de redefinição da 

estrutura, e, portanto, dos limites dos campos políticos” (p. 13). Em meio a essa 

dinâmica complexa é que programas e projetos em ação são os focos mais 

constantes de análise. 

 
Eu tenho tido na definição dos temas de pesquisa, eu acho que são 
dois eixos: o eixo da busca da compreensão desses fenômenos nas 
atuais circunstâncias, buscando apreender que os objetos de estudo 
vão se configurando de acordo com as condições históricas e 
sociais em busca de dar conta um pouco dessa discussão. Mas, por 
outro lado também, articulando isso com algumas indicações 
empíricas de políticas que estão em desenvolvimento. Eu diria que 
existe aí uma dinâmica entre esses dois pólos. Ao mesmo tempo 
uma preocupação teórica de compreender essa nova rearticulação 
política, mas também entender como essa relação vai rebater na 
ponta do sistema, na parte da implementação das políticas. Porque 
você sabe que nessa área das políticas públicas entre a formulação 
da agenda, que é um grande debate, que nem tudo que está na 
agenda se transforma em políticas, e nem todas as políticas se 
implementam como foram concebidas. Então um pouco a gente tem 
procurado entender essa inflexão da agenda da política, da 
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formulação da política, da implementação da política. É mais ou 
menos assim o aspecto que tem dado norte pra gente pensar o 
recorte das temáticas (Entrevista 05). 

 
Mas é um trabalho que estuda uma política [Programa de 
Alimentação Escolar], mas ele estuda a partir das representações 
e das práticas que envolvem no cotidiano da escola. Não era 
muito um estudo convencional da política, parte também dos 
referenciais de política educacional, trabalhei um pouco com cultura 
escolar e com práticas e representações, também tenho trabalhado 
desde dessa época com a sociologia de Pierre Bourdieu... Na época 
da tese trabalhei com a teoria das representações sociais, tentei 
essa aproximação, mas levando mais em consideração à cultura 
escolar, como a política se manifestava no cotidiano da escola e 
quais os desdobramentos dela, em termo de influência no currículo 
que se desenvolvia na escola (Entrevista 10). 
 

 
Tal como havíamos pressuposto, as políticas em ação, especificamente os 

programas e projetos governamentais específicos, enquanto uma prática social, vão 

se transformando em objetos de estudo. Mas, é importante observarmos os sentidos 

interdiscursivos que revestem os discursos acima. 

O primeiro trecho de entrevista mostra um entendimento amplo acerca dos 

estudos sobre política educacional, isso porque ele tem a preocupação de destacar 

que é necessário observar “as condições históricas e sociais” que marcam as 

discussões articuladas com os dados empíricos. Além disso, ele tem clareza do 

processo complexo que envolve o movimento de implementação de uma política 

(entrada na agenda, formulação e ação propriamente ditas). Já o segundo, está 

mais interessado em destacar que ele chamou de “um estudo não muito 

convencional sobre política”, já que estudou o cotidiano da escola. Ora, mas não é 

no cotidiano da escola que as políticas educacionais se materializam? Talvez o 

problema seja de fundo teórico-metodológico. O primeiro discurso apresenta uma 

formulação próxima de uma abordagem global e relacional sobre a política, tal como 

propõe Muller e Surel (2002), por exemplo, em sua proposta de avaliação de 

políticas públicas, como também se aproxima de uma abordagem dialética de leitura 

da realidade na medida em que defende a análise das condições sociais e dos 

movimentos complexos que estão na base da formulação da política. 

Por outro lado, a partir dos discursos podemos nos arriscar a comentar a 

relação dialética que existe entre o discurso e a mudança social. Tomando como 

exemplo o FUNDEF, listado acima como um objeto de análise por um dos nossos 

entrevistados, é certo afirmamos que desde o momento de sua implantação essa 
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medida de política foi amplamente analisada48, o que nos leva a inferir que os 

resultados dessas análises em articulação com os resultados empíricos advindos da 

implementação da mesma contribuíram para a nova configuração discursiva que 

hoje reveste a política de financiamento no Brasil na qual esse fundo foi substituído 

por um outro: o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 Para Bourdieu, a escolha de determinados projetos ou programas 

governamentais também sofre a influência de modismos que acometem o campo 

acadêmico e sociológico. No campo da educação, estudos sobre diferentes temas já 

foram ou são focos dos modismos, como, por exemplo, os estudos sobre o cotidiano 

escolar, a violência na escola, a inclusão educacional, que também influenciaram e 

influenciam as políticas públicas. Assim, os programas e projetos que buscam dar 

visibilidade ao “problema social da moda” também será objeto de estudo por parte 

dos pesquisadores. No campo da política educacional podemos citar, por exemplo, o 

movimento de municipalização da educação que gerou diversos programas e 

projetos educacionais nas diferentes esferas governamentais e foram amplamente 

estudados. 

Também é interessante lembrar que o surgimento e fortalecimento das 

próprias linhas de pesquisa sobre o tema dentro dos PPGEs aqui em estudo, deu-se 

justamente no início da década de 90 do século passado, momento de grande 

explosão de novas políticas para o setor educacional, conforme já relatamos no 

capítulo 2. O próprio estudo de Gonçalves (2003) mostrou que novas práticas 

discursivas, formadas por diferentes discursos, foram se formando no campo da 

pesquisa sobre política educacional na medida em que a abertura política 

proporcionada pelo processo de redemocratização se instalou aqui no nosso país 

nesse período, o que engendrou novas práticas sociais no campo da política 

educacional, gerando diferentes e novos programas e projetos, tal como é próprio do 

movimento do real.  

Essas constatações nos levam a tentar entender e analisar as contingências 

que estão na base das escolhas para, assim, compreender melhor o campo 

estudado. 

 

                                                 
48 Cf. Monlevade e Ferreira (1997), Davies (2001), Alves (2002), Pereira (2006), dentre outros. 
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5.2 Circunstâncias ou contingências? Fatores que incidem sobre os interesses 
 

Como dissemos no início desse capítulo, contingências e circunstâncias vão 

incidir sobre a escolha por um tema de estudo, as mesmas estão ligadas a diversos 

fatores que vão possibilitar o domínio do discurso por parte dos pesquisadores que 

fazem parte do campo. Afinal, estar no jogo é desejar estar nele, é dominar as 

regras e mostrar esse domínio. Mostrar que domina o jogo no campo da pesquisa é 

obter o reconhecimento dos pares-concorrentes, e esse reconhecimento é sinônimo 

de poder, poder que está ligado ao domínio que se tem sobre um discurso, ou seja, 

à possibilidade de produzir e distribuir um discurso com uma boa clientela para 

consumi-lo. Dominar o discurso é o que, no final das contas, se busca nesse jogo; 

como nos diz Foucault (2006), o discurso não é simplesmente aquilo que manifesta 

(ou oculta) o desejo, é também aquilo que é o objeto do desejo; e visto que o 

discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 

Nesse caminho, a escolha por determinado objeto ‘rentável’ é marcada por 

fatores diversos que, na verdade, fazem parte da prática social em que os 

pesquisadores estão inseridos, mas que nem sempre estão disponíveis para os que 

lá se encontram. Podemos citar que alguns fatores podem estar ligados à 

oportunidade de financiamento, possibilidade de ocupação de um cargo de 

destaque, motivação profissional, demandas externas para a universidade, mas 

também há fatores ligados à inclinação pessoal por história extra-acadêmica e a 

diferentes circunstâncias sócio-históricas, assim como também há a influência de 

outros pesquisadores, geralmente mais experientes (muitas vezes algum professor). 

Estes fatores podem nos ajudar a analisar e entender melhor esse jogo.  

 
E o que me traz recentemente de novo [ao estudo sobre política 
educacional] são as circunstâncias, a questão de que o reitor me 
chamou para coordenar um grande projeto (Entrevista 11). 

 
Aqui vemos uma articulação de fatores: a decisão de outros e a possibilidade 

de coordenar projetos prontos. Como vemos, o “outro” em questão não é qualquer 

um, mas alguém que já possui reconhecimento; podemos afirmar que esse 

reconhecimento repouse não necessariamente no campo do discurso científico, 

mas, com certeza, está ligado ao campo político, ou seja, é alguém com um claro 
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capital sócio-político. Assim, ser convidado por um sujeito desse porte significa 

reconhecimento e possibilidade de domínio de um discurso ou de uma prática 

discursiva. A possibilidade de coordenar um “grande projeto” traz, certamente, 

perspectivas de produção de conhecimento sobre o mesmo, isso porque nesse tipo 

de atividade se tem a oportunidade de acesso a informações novas e até exclusivas 

sobre o referido projeto, o que aumenta muito o domínio sobre os processos que 

envolvem o mesmo. Esse movimento ajuda a elaboração de novos discursos que, 

por serem proferidos por alguém legitimamente reconhecido (já que o mesmo é 

elaborado por alguém que coordena o projeto), têm a possibilidade de ser 

consumidos.  

As oportunidades de financiamento de novas pesquisas, seja por órgãos de 

fomento internacionais ou nacionais ou por oportunidades de trabalho específico 

como, por exemplo, ocupar um cargo em órgão de pesquisa ou outros 

departamentos da própria universidade, também são fatores citados por nossos 

entrevistados.  

 
Além disso, eu venho desenvolvendo outros temas em função às 
vezes de demanda até mesmo externas, a exemplo de um trabalho 
que nós fizemos e que, portanto, abriu uma linha de investigação do 
núcleo de pesquisa aqui também sobre gestão democrática da 
escola. [...] Enfim, uma série de coisas que foram acontecendo em 
torno de demandas que surgiram de pesquisas no campo, seja por 
solicitação da Secretaria [de Educação do Município] ou de outros 
órgãos, a gente fez pesquisa inclusive pro âmbito do Projeto 
Nordeste, e assim nós fomos caminhando (Entrevista 09). 
 
[...] naquela época, em 95, mostrando como as coisas acontecem, 
nós recebemos uma visita da Fundação Ford, do representante da 
Fundação Ford, querendo que a gente organizasse uma linha sobre 
gestão e sobre preparação de gestores. Porque a Ford ia entrar 
nessa questão da gestão da educação escolar e o representante veio 
para cá e nos disse: olhem vocês fazem um projeto que nós vamos 
financiar o projeto, e queremos um projeto grande porque nós 
queremos investir na gestão escolar e queremos investir no Nordeste 
porque sabemos que no Nordeste tem bastantes dificuldades 
(Entrevista 11). 
 
 

Como sabemos a situação estrutural dos cursos e as condições de 

andamento das pesquisas não são algo fácil no nosso país; no Nordeste o quadro é 

ainda pior, de forma que a possibilidade de financiar uma pesquisa, que muitas 

vezes envolve bolsas para alunos e insumos para melhorar as condições estruturais 
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dos ambientes de pesquisa, é rara e, por isso, dificilmente rejeitada. Nesse caminho, 

nem sempre o pesquisador é movido pelo interesse pessoal e acadêmico pela 

pesquisa em si, mas a possibilidade de receber insumos extras, que contribuam 

para o bom desenvolvimento de pesquisas, pode ser vista como um fator de 

impulsão dos seus interesses de investigação. 

Observamos, também, nos relatos, inclinação pessoal por história extra-

acadêmica, como por exemplo, adesão a movimentos sociais, ou que emerge a 

partir da convivência acadêmica com um professor ou grupo de pesquisa. Um dos 

entrevistados mostra a influência que outro pesquisador, vindo de outro país, teve 

sobre sua escolha de um dos seus objetos de pesquisa, e o outro sobre a influência 

de um grupo de pesquisa. 

 
por que veio aqui um professor visitante que veio dos EUA para 
trabalhar aqui na UFXX e ele trouxe para cá a preocupação de 
trabalhar com financiamento da educação, e financiamento era algo 
que tinha a ver com educação, política e economia e 
especificamente educação escolar (Entrevista 11). 

 
Em 97 nós participamos através do grupo na área de gestão em 
políticas públicas em educação aqui da UFXX, da pós-graduação 
aqui da UXX, nós participamos dos diversos seminários de formação 
para divulgar no Nordeste essa nova política do FUNDEF (Entrevista 
13).  
 
Me envolvi muito na questão da avaliação de programas, eu acho 
que é importante você ter essa avaliação até porque a gente 
percebe que as políticas desenvolvidas poucas têm avaliação. Então 
eu trabalhei com essa linha de política da formação com a educação 
à distancia e depois, por influência da própria base e até do 
professor Fulano que foi meu orientador, eu fui entrando na 
questão da gestão, da gestão da educação. De uma forma geral, 
mais ou menos é a minha trajetória (Entrevista 06). 

 
Por exemplo, o que me levou inicialmente para educação e trabalho 
foi meu orientador que estava pesquisando naquele época o 
assunto. E ele fez uma pesquisa muito parecida com a que eu fiz 
aqui para minha tese, ele fez na Venezuela, então eu estava 
complementando um trabalho que ele já tinha iniciado [...] 
(Entrevista 11). 

 

Como se vê, há uma articulação de fatores cujo peso está na influência 

exercida por um pesquisador externo, pelo grupo de pesquisa ou pelo próprio 

orientador que, na linguagem de Bourdieu pode ser entendido como um par-

concorrente dominante dentro do campo científico, já apontava a importância de 
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estudar determinado tema. Aqui vemos reforçada a relação dialética entre 

conhecimento e interesse, na qual vale observar que o que é percebido como 

importante e interessante é o que tem chances de ser reconhecido como importante 

e interessante pelos outros; portanto, aquilo que tem a possibilidade de fazer 

aparecer aquele que o produz como importante e interessante aos olhos dos outros 

(BOURDIEU, 2003). 

 Os movimentos sociais também aparecem como uma porta que se abre para 

o pesquisador se interessar a pesquisar. Vivências em movimentos sociais, 

comumente, incentivam a aproximação com estudos e atuação social de natureza 

crítica. Aparentemente, esse movimento leva o pesquisador a se interessar pela 

área social, o que inclui, quase sempre, entender e estudar a atuação do Estado em 

determinado setor. 

  
Eu venho pesquisando política educacional desde o meu mestrado. 
Na verdade foi o grande momento. Eu concluí a graduação fiz 
economia em 1987 e 1988 eu fiz Mestrado em Educação. Por que 
essa virada? Porque, na verdade, eu tinha uma atuação tanto no 
movimento estudantil quanto nos movimentos sociais e trabalhava 
com aquela idéia de educador popular e na época o nosso Programa 
era apenas um mestrado em educação popular. [...] Daí eu fui trilhar 
esse caminho da educação muito mais com esse viés da educação 
popular. E quando eu comecei, eu coloquei meu objeto de estudo, 
que era inicialmente trabalhar com a educação popular dos 
sindicatos, eu fui paulatinamente caminhando para análise do partido 
político e educação. E meu tema acabou caminhando para a análise 
de um projeto de educação que na época foi do PT em 1988 [...]. Eu 
creio que a minha formação política, desde a época tanto dos 
movimentos estudantis, movimentos sociais, quer dizer a gente tem, 
caminha-se para a idéia de ver especificamente a atuação do Estado 
ou da sociedade civil ou desse eterno conflito entre Estado e 
sociedade civil, sobretudo no que se refere à questão da educação 
(Entrevista 02). 

 
[...] mas o meu interesse com a questão da Política acho que tem a 
ver comigo mesmo, aquela coisa das leituras que eu fazia, fui uma 
pessoa que desde jovem era ligado ao movimento estudantil. 
Sempre tive desde garoto uma leitura mais das leituras marxianas, 
sempre quando vinha fazer o curso de licenciatura vinha pagar as 
disciplinas aqui na graduação, aquilo que eu mais me identifiquei foi 
essa articulação entre a Educação e Estado. Então, ou seja, esses 
conjunto de coisa me fez levar a que eu tivesse a preocupação em 
dar o recorte à pesquisa muito mais vinculada a essa coisa de 
Estado, Financiamento e Política Educacional (Entrevista 14). 
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Aqui temos mais um caso de construção social de um problema, pois 

sabemos que os movimentos sociais revestem-se e existem justamente a partir de e 

por problemas sociais “socialmente produzidos”, se me permitem a redundância. Daí 

o envolvimento dos nossos pesquisadores resultar em interesses por pesquisas no 

campo da política ser compreensível, dada a natureza dos objetos que são focos da 

luta e dos estudos desses movimentos. Por outra parte, é certo dizer que tais 

movimentos são conhecidos por suas estratégias, às vezes mais agressivas outras 

não, de se fazer reconhecer pela sociedade em geral, de fazer conhecido e 

respeitado o objeto pelo que eles lutam, a ‘causa’ pela qual se luta. Daí, muitas 

vezes, essa própria ‘causa’ é posta em debate e se transforma também em objeto 

de pesquisa e estudos por parte da comunidade acadêmica. Trazer para dentro de 

um programa de pós-graduação a discussão sobre educação popular, que já estava 

estabelecida dentro do movimento, como afirmou um dos entrevistados, é articular 

interesses: o interesse do pesquisador (de ser mestre) com o interesse do Programa 

(de investigar a área de educação popular). 

A motivação profissional também incide sobre a escolha do objeto de estudo. 

O trecho abaixo é uma mostra dessa motivação. Para melhor entendimento, é 

importante destacar que o entrevistado em tela não tem formação inicial em 

educação, daí a necessidade de um estudo sobre a temática que o mesmo vai 

vincular aos estudos que já vinha desenvolvendo no campo da sociologia e da 

psicologia social, entrando no campo dos estudos sobre política educacional.  

 
Agora, a questão do interesse é interessante [...] Quando eu passei no 
concurso pra universidade, lá em Educação e me candidatei para sair 
para o doutorado, uma das condições estabelecidas era que eu devia 
estudar sobre educação. Claro que eu ia fazer isso, ou seja, teve uma 
motivação institucional. E em função da temática sobre política já 
estar presente, de alguma forma, na minha, no meu trabalho anterior 
de dissertação, na iniciação científica, ia dar uma certa continuidade a 
estes estudos, tomando a educação como objeto de estudo 
(Entrevista 01). 
 
Evidentemente que eu agora que sou representante da área de 
educação junto à CAPES, que isto tem a ver com a avaliação, e com 
avaliação agora só focalizando a questão do ensino superior, não 
apenas a questão da pós-graduação, mas também os SINAES, o 
ENAD, e todas as coisas que tem a ver com avaliação (Entrevista 11). 
 
 

O investimento previsto no interesse do primeiro trecho discursivo, movido por 

circunstâncias profissionais, está ancorado também na perspectiva de se inserir no 
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jogo do campo da educação. Claro que a inserção legal já estava cumprida, na 

medida em que o sujeito em questão fez concurso para o cargo, mas há a busca de 

inserção legítima, pelo reconhecimento da comunidade acadêmica que lhe cobra um 

título, mesmo não diretamente, e lhe exige, diretamente, que a obtenção deste título 

se dê em determinada área. No segundo caso, a motivação profissional se reflete 

também na medida em que a aproximação com as temáticas de avaliação leva o 

pesquisador a se interessar pelo assunto.  

Uma outra experiência que vincula formação continuada com atuação 

profissional e busca de um objeto de estudo mostrou também que a entrada no 

campo da política educacional é motivada por interesses profissionais. No caso 

específico, o nosso entrevistado fazia um curso de especialização em saúde e inicia 

sua carreira no magistério superior na área de administração da educação. Na 

tentativa de vincular as duas áreas, ele começa a pesquisar a política de 

alimentação escolar que, a seu ver, daria a possibilidade desse casamento. Um 

caso de interesse profissional, incidindo sobre a escolha do objeto de estudo.  

Nesse outro caso, nos ligamos de novo diretamente ao campo da política 

educacional e observamos que as circunstâncias sócio-históricas, nas quais a 

realidade educacional se insere, vão demarcar também os interesses de pesquisa. 

 
Comecei a trabalhar nas creches em 1989, como eu comecei a 
trabalhar na creche era uma temática nova e um campo da educação 
que ainda não tinha (quer dizer, ainda hoje não tem, não é? Mas 
naquela época mais ainda...) a perspectiva da formação do 
professor. A gente começava a estudar lá a formação do professor 
de educação infantil, a partir daí a gente começou a estudar as 
políticas de educação de professor. [...] Há uma demanda 
espontânea porque educação infantil a gente precisa dar tanta 
resposta pra esse campo específico que eu acho que, por exemplo, 
os últimos acontecimentos a partir da Constituição de 1988 com a 
LDB de 1996 que estabelece, pela primeira vez, a educação infantil 
como dever do Estado e a primeira etapa da educação básica que 
até então a educação infantil era ação da Secretaria de Ação Social 
e aí, ela passa a integrar o sistema municipal de ensino a partir da 
Constituição e da LDB. Então há essa demanda espontânea de 
investigação desse objeto. [...] Depois, quais são as finalidades e as 
naturezas da educação infantil e como que as políticas estão 
respondendo a essa necessidade. Depois, a temática do acesso, da 
permanência e da qualidade que rebatem diretamente na questão da 
política educacional. Então essas, digamos assim..., são demandas 
espontâneas, que elas surgem a partir desse determinado contexto, 
que nós estamos vivendo atualmente (Entrevista 04). 
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Podemos ver, na fala acima, a relação direta do tema de estudo com as 

questões da política educacional no Brasil. A Educação Infantil, área citada pelo 

entrevistado, até a década de 90 do século passado ainda não era considerada uma 

etapa da Educação Básica no nosso sistema de ensino. Nesse sentido, podemos 

inferir que a falta de uma ação política por parte do Estado para determinado setor 

também se transforma em fator que detona um interesse de pesquisa. A motivação 

profissional está presente no discurso acima, mas as condições sócio-históricas para 

a área de estudo também é destaque. É inclusive nesse período que os movimentos 

de educadores brasileiros estão mobilizados para a construção da atual LDB que 

vem a colocar a Educação Infantil como parte da Educação Básica, o que pode ser 

considerado um indício de que o discurso científico vai ter interferência na condução 

das políticas educacionais, provocando mudança social. 

A “demanda espontânea” citada pelo entrevistado pode representar um 

esforço, mesmo que inconsciente, de fixação de um sentido discursivo, que supõe 

algo que nasce espontaneamente na realidade social, quando sabemos que são os 

homens que criam, organizam, perpetuam determinadas condições sociais, mesmo 

que esse movimento seja marcado por fatores condicionantes e até determinantes 

das mudanças. O que importa destacar é que o processo de democratização da 

educação que se instalou no Brasil, no bojo do movimento social já citado, incidiu 

sobre a formulação de políticas para Educação Infantil que, por sua vez, suscitou 

estudos sobre as mesmas. 

Interessante ressaltar que durante a permanência do pesquisador na área de 

estudos sobre política educacional, ele também vai mudando seu olhar sobre a 

pesquisa e sobre o que é pesquisado. Há busca por novos focos de estudo, devido 

ao esvaziamento de temas já amplamente trabalhados e/ou devido a um 

esgotamento do interesse pessoal do pesquisador por aquela temática. A mudança 

do olhar também pode estar vinculada aos aspectos teórico-metodológicos que, no 

final das contas, dificilmente mudam. Ou seja, há a possibilidade de mudança 

paradigmática na abordagem teórica das pesquisas, mas esse é um movimento 

menos observado.  

 
Agora em agosto de 2007 vai fazer quase 12 anos que eu estou 
estudando isso, já estou tentando sair porque já esta até impregnado 
na minha vida (Entrevista 10). 
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A partir do início da década de 90 eu mudei, eu mudei grande parte, 
primeiro porque eu estava ficando assim meio cansado com os 
estudos sobre a política para educação e trabalho. E em segundo 
lugar por que veio aqui um professor visitante que veio dos EUA para 
trabalhar aqui na UFXX e ele trouxe para cá a preocupação de 
trabalhar com financiamento da educação, e financiamento era algo 
que tinha a ver com educação, política e economia e especificamente 
educação escolar. [...] E eu vi também que tinha uma lacuna, uma 
falta de pesquisas nessa área [financiamento da educação] e que eu 
poderia fazer algo. Também me pareceu que eu estava cansado das 
discussões teóricas bastante ideológicas na área da educação e 
trabalho. Eu estava cansado dessas discussões. Financiamento não 
tinha muito essa discussão ideológica, era mais uma questão de 
busca, de abrir a caixa preta, não era tanto uma discussão 
ideológica, então eu gostei disso e eu poderia popularizar a essa 
busca de compreensão a partir de dados sem essa sem me 
preocupar com essas discussões ideológicas (Entrevista 11). 
 

 
Bourdieu (2003) nos fala que um dado campo social pode sofrer 

desvalorização; isso pode ocorrer abruptamente ou de forma mais leve, mas é certo 

que os condicionantes históricos e sociais vão se impor sobre o mesmo fazendo-o 

valorizar-se ou o contrário. Isso vai levar os pesquisadores a buscarem uma nova 

temática ou um novo foco de investigação ou uma nova abordagem teórico-

metodológica. Vejam que os discursos acima, ao buscarem justificar mudanças de 

objetos de estudo, recorrem a diferentes fatores como motivações pessoais 

(cansaço) ou influências externas (influência de um pesquisador mais experiente). 

Mas, observem que o momento histórico vai sempre incidir sobre a escolha; o 

momento histórico é responsável, em grande parte, pela importância de um tema. A 

década de 90 do século passado foi um momento propício para as discussões sobre 

o programa de alimentação escolar e sobre o financiamento. O primeiro porque, 

mesmo sendo o programa de assistência ao educando mais antigo do país, nesse 

período é revestido de grande importância na medida em que suas regras internas 

mudam (formas de gestão, aplicação da verba etc.), assim os estudos sobre a área 

foram bastante importantes naquele período e ainda continuam até hoje. Por outro 

lado, há de se considerar que trabalhar durante doze anos sobre um mesmo tema, 

realmente deva ser algo maçante, e aí há uma articulação de fatores que vão 

proporcionar a mudança. O financiamento da educação, como já referimos um 

pouco, nesse período também é foco de mudanças políticas que atingem todo o 

país, tornando-se um promissor campo discursivo. 
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Para Bourdieu (2003a), tomando a definição ampliada de ‘competência’ (uso 

lingüístico coerente e contextualizado), “uma língua vale tanto quanto aqueles que a 

falam, isto é, dentro das relações de força econômicas e culturais, o poder e a 

autoridade dos detentores da competência correspondente” (p. 153). Assim 

podemos inferir que o discurso científico é importante na medida em que ele é aceito 

pela comunidade científica, quem o produz e distribui tem um capital simbólico tal 

que o mesmo é seguido por diversos outros que nele acreditam. É nesse movimento 

que novas temáticas vão sendo adotadas pelos nossos investigados.  

Um destaque interessante pode ser extraído também do discurso acima 

realçado. Falo especificamente da consideração que o entrevistado traz sobre a 

questão do financiamento: para ele esse não é um campo ideológico, pois é 

necessário apenas 'abrir a caixa preta' para constituir uma análise sobre esse 

processo. É certo que tal afirmação já traz, imbuída, uma perspectiva teórico-

metodológica de pesquisa, que, como todas as outras, está pautada por uma 

vertente ideológica. Dizer que estudar o financiamento da educação é apenas uma 

operação de 'abrir a caixa preta' é simplificar o movimento do real colocando o foco 

na sua face quantitativa. É desconsiderar os trâmites que envolvem a elaboração e a 

implementação de determinada ação do Estado. Como se vê, a escolha dos temas 

também abriga as opções teórico-metodológicas dos pesquisadores.  

A perspectiva de trabalhar com uma temática nova, um tema pouco 

explorado, seduz o pesquisador que, conseqüentemente, tirará proveito dessa 

opção, já que estudos sobre novas temáticas ou com abordagens inovadoras são 

vistos com bons olhos pela comunidade científica. Como diz Bourdieu (2003), nada 

é mais incômodo para um pesquisador do que descobrir uma pesquisa anterior à 

sua com resultados parecidos com os seus. 

O agente (intelectual) que está no campo, que possui o habitus incorporado 

próprio daquele campo, consegue elaborar antecipações pré-perceptivas na escolha 

de novos objetos de estudo que lhe darão lucros e o manterão como agente do jogo. 

No caso dos nossos pesquisadores, isso também pode ser evidenciado como, por 

exemplo, nessa fala: “e eu animei com esta idéia de trabalhar com financiamento em 

grande parte porque naquela época tinha poucas pessoas trabalhando com 

financiamento” (Entrevista 11). Bourdieu nos explica que o fato de um objeto ser novo 

e, conseqüentemente, ter poucas pessoas estudando sobre o mesmo consiste numa 

antecipação que entusiasma os pesquisadores.  
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A tendência dos pesquisadores a se concentrar em problemas 
considerados mais importantes se explica pelo fato de que uma 
contribuição ou descoberta concernente a essas questões traz um 
lucro simbólico mais importante. A intensa competição assim 
desencadeada tem todas as chances de determinar uma redução 
nas taxas médias de lucro material e/ou simbólico e, 
conseqüentemente, uma migração de pesquisadores em direção a 
novos objetos menos prestigiados, mas em torno dos quais a 
competição é menos forte (BOURDIEU, 2003, p. 114). 
 
 

O fato de ter poucas pessoas trabalhando com determinado tema é um 

indicativo de que o esforço para avançar nesse novo empreendimento trará ‘lucro 

garantido’. Afinal, pesquisar e descobrir algo interessante e inovador é tido como um 

dos critérios de demarcação científica. Como também completa esta fala: 

 
É uma justificativa que até hoje eu ainda uso quando submeto meus 
projetos a financiamento, que é a tentativa de trazer para o debate, 
para a academia, para a universidade dessa temática [programa de 
alimentação escolar] presente na nossa escola, mas que não é 
estudado. Cai sempre como problema pra ser estudado pelos 
nutricionistas e os nutricionistas estudam só com a dimensão mais 
especifica e técnica da alimentação (Entrevista 10).  

 

Como uma síntese provisória, podemos compilar as informações e dizer que 

o processo de produção e distribuição do discurso sobre política educacional se 

inicia com a escolha do objeto que, por sua vez, está marcado por fatores 

contingenciais e circunstanciais que vão incidir sobre estas escolhas. Na verdade, 

dizer que escolha é o início do processo não é inteiramente verdadeiro, a escolha 

está pautada em antecipações preceptivas que informam as possibilidades de que o 

investimento de construir um discurso sobre aquele objeto, de se envolver nesse tipo 

de prática social, venha a produzir lucro para quem nesse jogo se aventura. Ou seja, 

no dizer de Bourdieu, é inútil distinguir entre as determinações propriamente 

científicas e as determinações propriamente sociais das práticas essencialmente 

sobredeterminadas (BOURDIEU, 2003). 

 
Então tudo isto é uma questão um tanto circunstancial, as portas 
abrem, você entra na porta, mas quando você está lá dentro, você 
tem que se entrosar, se envolver e a partir disso você começa a criar 
referências e você começa a estabelecer contatos e uma coisa vai 
levando a outra, mas conseqüentemente isso é cultura, você fica 
pronto para passar para outra coisa (Entrevista 11). 
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Como se vê nesse trecho, o habitus vai se desenhando no processo de 

legitimação do pesquisador no campo: ele vai apreendendo as regras do jogo, ele 

vai ‘criando referências, estabelecendo contatos’, e esse movimento vai favorecendo 

a sua inserção e legitimação no campo. É uma busca pela ampliação de capital, pela 

ampliação da força simbólica necessária para se manter nesse jogo.  

E tomamos novamente a fala de Bourdieu que nos explica que, ao se fazer 

crítica sociológica sobre a produção do discurso, é necessário substituir as relações 

de comunicação (ou interação simbólica) pelas de força simbólica e, ao mesmo 

tempo, a questão do sentido do discurso pela questão do valor e do poder do 

discurso, a competência lingüística pelo capital simbólico inseparável da posição do 

locutor na estrutura social. Isso é o que vimos se desenhar nos discursos 

destacados, o interesse está ligado a essa possibilidade da produção do 

conhecimento representar o ganho de certo tipo de capital simbólico que, por seu 

turno, distinguirá uma posição de onde se fala na estrutura social do campo.  

 

5.3 Limites e fragilidades: o que os interesses revelam sobre a produção do 
conhecimento na universidade 
 

Alguns limites e fragilidades podem ser mapeados nessa relação entre 

conhecimento, interesse e o que é produzido na universidade e, especificamente, no 

campo empírico que pesquisamos. O primeiro deles repousa sobre os resultados 

das pesquisas encomendadas. Como pudemos observar na fala dos nossos 

pesquisados, eles freqüentemente são chamados para intervir, para opinar, para 

avaliar ou até coordenar determinados programas ou projetos e a partir daí eles vão 

se interessar por investigar os mesmos. Ou seja, há um chamamento da 

universidade para assessorar determinados programas, nesse caso, há um 

movimento em que os pesquisadores tendem a transformar esses programas em 

objetos de investigação. 

Num discurso já apresentado nessa análise, um deles é convidado para 

trabalhar com o FUNDEF e o transforma em objeto de estudo. Outros casos 

semelhantes acontecem, como abaixo: 
 
Quando eu entrei na universidade como professora eu já estava 
assessorando um trabalho de PROGESTÃO que era um trabalho de 
formação de gestores à distância da Secretaria de Educação, aí eu 
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entrei com um projeto nessa linha de formação de gestores à 
distância. [...]. Agora, porque eu tô indo para a política de educação 
superior? Na verdade eu participei do trabalho do INEP que fez uma 
avaliação sobre o ensino superior e tem dois alunos de graduação e 
um doutorando trabalhando com educação superior. Então eu resolvi 
entrar com o projeto dentro dessa área, muito embora eu queria dar 
o recorte pra puxar pra educação à distância, avaliar os programas 
de graduação que estavam sendo realizado à distância, aí você não 
vai fugir muito do que você esta estudando (Entrevista 06). 

 

O movimento acima, assim como o relato anterior sobre o FUNDEF, opera um 

processo relativamente constante: a aproximação a um determinado programa de 

ação gera interesse para realização de pesquisa sobre o mesmo. Em princípio, esse 

movimento é relevante para a produção do conhecimento, inclusive porque os 

exemplos levantados sugerem a elaboração posterior de projetos de pesquisa 

independentes de um vínculo do pesquisador com a máquina governamental 

responsável pela elaboração do projeto e programa foco de interesse. O problema 

se coloca quando o Estado ou outras instâncias reguladoras ou de financiamento 

convidam pesquisadores universitários a produzir análises sobre determinado 

programa em ação ou sobre uma faceta da política educacional que demanda 

interesse institucional. 

 
[...] em 2002 eu recebi uma demanda de pesquisa que me levou para 
uma linha um pouco diferente do que eu vinha percorrendo [...] A 
Secretaria nesse momento estava interessada em produzir um 
material, já que o último material era da década de 70 sobre a 
história da educação, no sentido mais de uma cronologia da história, 
então eu aceitei, como bem fiz num prazo muito curto. Mas, esse 
trabalho me despertou pra uma temática muito presente na política 
educacional que vem me acompanhando desde sempre, 
praticamente, que são os estudos sobre legislação tanto no presente 
quanto no passado (Entrevista 09). 

 

Muitos outros casos são relatados e envolvem financiamento de diversas 

instâncias reguladoras49, desde o Estado (representado por seus diversos entes 

federativos) até grandes instituições financiadoras como a Fundação Ford, o Banco 

Mundial, dentre outras, que vão proporcionar o estabelecimento de pesquisas 

induzidas dentro da academia. Podemos até nos arriscar a dizer que esse é um 

movimento bastante comum dentro do campo da política educacional, inclusive 

                                                 
49 No item anterior citamos um relato sobre financiamento da Fundação Ford, que também pode 

servir de exemplo nessa discussão que fazemos agora. 
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porque acompanhar e avaliar a política em ação é um dos compromissos da 

academia. Mas o que queremos destacar é que esse movimento de indução do 

próprio aparelho do Estado ou de instituições financiadoras pode cercear a 

capacidade crítica do pesquisador, já que se trata de algo por encomenda. Como já 

demonstraram Ferreira e Sobral (1999), há uma redução da autonomia do 

pesquisador e uma interferência na escolha dos objetos de pesquisa.  

 Esse movimento traz sérias implicações sobre a produção do conhecimento 

na universidade. Como produzir um conhecimento engajado a serviço do próprio 

Estado ou de uma determinada instituição financiadora? Há de se destacar a 

dificuldade de uma área cujo objeto está extremamente vinculado ao Estado, há 

uma simbiose entre a pesquisa sobre a política educacional e o próprio Estado e 

essa simbiose certamente vai se refletir na produção quando a mesma tem 

financiamento da própria instituição responsável pela implementação da política. 

Duas ordens de reflexões podem ser construídas sobre esse caso: uma, que 

coloca em análise o papel da universidade, e outra, que coloca em foco o papel do 

pesquisador. 

A universidade é uma instituição cujas funções estão pautadas na tríade 

ensino, pesquisa e extensão, que supõe um trabalho direcionado para a formação 

qualificada de profissionais que vão atuar na sociedade, na produção de 

conhecimento e intervenção social qualificada. Assim, essa instituição deve ser 

considerada um espaço de produção do conhecimento, “produção essa que deve 

procurar responder às necessidades sociais amplas e ter como preocupação tornar-

se expressão do real, compreendida como característica do conhecimento científico” 

(FÁVERO; SEGENREICH, 2004, p. 101). Essa produção do conhecimento vinculada 

a uma reflexão e a uma ação sobre a e na sociedade deve sempre considerar a 

provisoriedade do conhecimento e se pautar no princípio da autonomia universitária.  

As contribuições das pesquisas realizadas devem advir do aprofundamento 

dos temas e da utilização do olhar crítico e do potencial criativo do pesquisador que 

atuam como ferramenta de análise para os temas em questão, afinal, sem crítica e 

sem criatividade não há ciência. Nesse sentido, considerando o princípio da 

autonomia e da criticidade é que colocamos em xeque os resultados de pesquisas 

encomendadas, dado que a ‘encomenda’ vem acompanhada de exigências político-

ideológicas para elaboração do produto final, o que, por sua vez, vai interferir no 
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necessário posicionamento crítico e criativo do pesquisador e na autonomia 

universitária.  

A inserção de um pesquisador num processo de avaliação de um programa 

ou projeto educacional em ação quando se processa a partir de um convite da 

instituição financiadora do mesmo (seja o Estado, seja outra) gera uma análise de 

dados por encomenda. Na maioria das vezes, o processo busca que sejam 

identificados os fatores que estão interferindo no sucesso, busca também indicar 

possíveis soluções para os problemas diagnosticados, mas há uma restrição para as 

análises, a pesquisa é 'presa' a determinado contexto. Como considerar os 

resultados como conhecimento acadêmico? 

Como exemplo, um dos entrevistados comenta que o seu núcleo de pesquisa 

assumiu, a convite do Ministério da Educação, a coordenação do processo de 

avaliação e monitoramento regional do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

educação, qualificação e ação comunitária (PROJOVEM), e ressalta que a partir 

desse trabalho podem ser realizadas pesquisas com os dados levantados no 

processo. No entanto, sabemos que há restrições, alguns documentos são de uso 

restrito, há um acordo para utilização dos dados, etc. É obvio que nesse movimento 

haverá sempre a chance de produção crítica sobre o Programa em foco, mas 

também haverá textos elaborados sob encomenda específica do processo de 

monitoramento e avaliação. Nesse caso, o texto encomendado, logicamente, vai 

obedecer ou se pautar no que for solicitado/indicado nas exigências do contrato de 

trabalho. 

Cabe aqui lembrar também a discussão que elaboramos no primeiro capítulo 

desse trabalho que se reporta ao papel dos intelectuais/pesquisadores no campo 

acadêmico. Se considerarmos que são eles os responsáveis por realizar as sínteses 

explicativas sobre o real, e, ademais, sendo o conhecimento científico reconhecido 

como uma forma de explicação hegemônica sobre a realidade, devido às 

configurações sociais e políticas que os cercam, é certo que os intelectuais se 

arvorem como grupo responsável pelo monopólio desse discurso legítimo sobre o 

real (o discurso científico). Esse discurso científico, então, fica prejudicado em sua 

essência crítica e criativa, na medida em que o contexto ideológico da 'encomenda’ 

vai influenciar o resultado da pesquisa. 

É certo que o interesse é condição de funcionamento de um campo, na 

medida em que é o mesmo que estimula os agentes que estão no campo, por certo 
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também o interesse, no movimento constante do real, e se constitui em produto de 

funcionamento de um campo, em um processo próprio de uma organização 

dialeticamente relacional. O interesse é uma instituição arbitrária, sempre haverá 

diferentes interesses em jogo dentro de um campo, interesses que são variáveis 

segundo o tempo e o lugar, quase infinitamente (BOURDIEU, 1990).  

É no seio desses jogos de interesses que podemos entender que a relação 

produção do conhecimento/interesse/campo científico é muito mais complexa do que 

as teorias tentam explicar e, nesse sentido, vão ser distribuídos e consumidos 

discursos marcados por esse processo que, em todo caso, possui legitimidade 

dentro do campo acadêmico. 

Discutindo, ainda, o que identificamos como um fator limitador ou uma 

fragilidade no processo de construção do conhecimento dentro do campo acadêmico 

em análise, destacamos o fato de que detectamos interesses específicos pelos 

objetos de estudo dos alunos.  

 
“Tem” algumas temáticas que você se identifica mais. Eu gosto muito 
de trabalhar com a temática de formação, mas também gosto da 
gestão. E o que me levou a trabalhar com a política de Educação 
Infantil que eu nunca tinha trabalhado, foi o fato de ela [uma aluna] ter 
articulado com os órgãos internacionais que é uma discussão que a 
gente faz muito antiga. [...] Então quando ela veio com esse projeto, 
eu achei que esse projeto era uma coisa relevante, pelo menos para 
mim. Essa foi uma das opções por esse objeto de estudo, não que eu 
realmente pretenda trabalhar com Educação Infantil, isso eu não 
pretendo não (Entrevista 06). 
 
 

De princípio, podemos ver esse como um movimento contrário à lógica 

própria desse campo: normalmente é o aluno que se espelha no 

professor/orientador, numa relação de 'dominante-dominado'. Aqui há uma 

apropriação, talvez inconsciente, do objeto de estudo de um aluno. Na verdade, 

outros fatores podem estar pesando sobre esse processo, como, por exemplo, a 

falta de clareza do papel do orientador dentro de um programa de pós-graduação, 

fruto da condução de um pesquisador pouco experiente, de vinculação recente ao 

PPGE.  

No entanto, essa confusão de papéis é algo estranho e até indesejado dentro 

do campo científico, inclusive porque o pesquisador não tem tanto direito à confusão 

(idéias confusas, pesquisas pouco claras) quanto os iniciantes (BOURDIEU, 2004). 
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A atuação acima indica uma distância do modus operandi próprio de um orientador, 

pois, na verdade, o ofício do orientador é dirigir uma pesquisa, assim, o aluno vai, 

aos poucos, adquirindo e incorporando o habitus científico. 

O exemplo acima também pode indicar uma concepção equivocada ou pouco 

esclarecida sobre produção do conhecimento e sobre o papel de um programa de 

pós-graduação na formação de pesquisadores. Que pesquisador se forma quando 

não se dirige corretamente sua produção?  

Esses limites e fragilidades por certo podem não ser regra geral em todos os 

programas, ou em todas as linhas que têm como objeto de estudo a política 

educacional, mas vão impactando sobre os resultados das pesquisas e devem ser 

olhados a partir dos riscos que eles oferecem na constituição e na significação de 

um campo acadêmico. Para que o discurso possa ser reconhecido como científico, 

precisa ser lógico, sistemático, coerente, sobretudo bem argumentado. Nesse 

sentido, ele será marcado pela argumentação técnica, que coloca em foco o 

necessário tratamento técnico, e pela argumentação política, cujo foco repousa 

sobre a questão dos fins e dos conteúdos, da prática histórica que marca e constitui 

de significados um discurso. 

Assim, podemos dizer que o discurso acadêmico do campo da política 

educacional vai sendo marcado por esses e por outros interesses que, como diz 

Bourdieu, variáveis no tempo e no lugar, quase ao infinito. Podemos dizer que o 

tempo atual brasileiro, que ainda guarda certa efervescência política no campo 

educacional, dado que esse âmbito social é reconhecidamente foco de grandes 

problemas, é recortado por programas e projetos, muitos deles passageiros e 

emergenciais, e outros que vão se consolidando. Esse tempo vai sempre marcar o 

surgimento de interesses diversos que vão mobilizar o campo em estudo e, ao 

mesmo tempo, vai condicionar o discurso e as práticas sociais que se formam com 

ele e a partir dele. Importa destacar que o lugar de onde falamos, os PPGEs do NE 

do Brasil, carrega as marcas dessa região e essas marcas e significações também 

vão ser projetadas nos discursos e nas práticas sociais próprias desse contexto.  

Mas, como foi apresentado, o interesse não surge gratuitamente, pura e 

simplesmente por conta de um novo programa ou programa ou projeto em ação. O 

que foi possível visualizar a partir dos discursos dos nossos pesquisadores é que o 

par dialético ‘conhecimento e interesse’ está marcado por circunstâncias e fatores 

que vinculam o pesquisador às possibilidades de produzir um discurso que 
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possibilite um aumento do seu capital científico, e, por conseguinte, do seu capital 

social.  

Considerando, conforme nos diz Bourdieu (2003a), que o discurso é uma 

relação de força simbólica, baseada numa relação de autoridade-crença, vemos que 

a escolha dos objetos de estudo, aqueles sobre os quais vão se produzir novos 

conhecimentos, caminha na busca da concretização dessa relação ou do 

reconhecimento da autoridade de quem produz o discurso. A escolha do objeto é 

apenas um passo nessa relação que está marcada por estratégias de conservação e 

legitimação ou de subversão do campo que ocupa (tema que trataremos no próximo 

capítulo). Ademais, a escolha, o surgimento do interesse, dado o processo que 

encerra, não deixa também de ser uma estratégia. Utilizando a metáfora do jogo, 

poderíamos dizer que essa pode ser a fase de planejamento, momento de estudo 

das possibilidades de perda ou ganho, de avaliação dos adversários, momento em 

que, por fim, define-se que vale a pena entrar no jogo, aceitar as regras e buscar a 

vitória. 

De qualquer forma, consideramos que discutir e analisar a relação 

conhecimento e interesse não é suficiente para entendermos as ressignificações que 

o nosso objeto de estudo sofre no seu processo de constituição e legitimação. Na 

medida em que trabalhamos com a teoria dos campos, o que pressupõe entender 

que cada campo está marcado pela existência de estratégias de ação por parte dos 

seus agentes que visam sua conservação, legitimação e manutenção, é necessário 

entendermos, também, quais as estratégias utilizadas na consolidação e 

manutenção do campo acadêmico universitário da política educacional, o que será 

feito no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 6 ESTRATÉGIAS DE DELIMITAÇÃO DO CAMPO E AS CONDIÇÕES 
DE PRODUÇÃO DO DISCURSO: onde a concorrência e a cooperação se 
articulam  
 

Analisar esse campo específico, o da produção do conhecimento, e as 

possibilidades de ressignificações que suas práticas discursivas representam é partir 

da idéia de Bourdieu (2003, p. 112) de que a “a verdade do produto – mesmo em se 

tratando desse produto particular que é a verdade científica – reside numa espécie 

particular de condições sociais de produção, num estado determinado da estrutura e 

do funcionamento do campo científico”. Para ele, o universo da ciência é um campo 

social como outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e 

estratégias, seus interesses e lucros, “mas, no qual, todas essas invariantes50 

assumem formas específicas”.  

Bourdieu (2003) nos explica na sua teoria dos campos, que a existência de 

cada um dos campos está marcada por estratégias de delimitação e conservação 

que têm por objetivo a manutenção, a legitimação e o reconhecimento dos mesmos. 

Existem também as estratégias de subversão que geralmente são levadas a cabo 

pelos novatos que, ao tentarem se estabelecer no campo, buscam novas formas de 

reconhecimento, procurando inclusive mudar as regras do jogo específico desse 

campo, o que vai caracterizar as disputas inerentes aos mesmos. 

No caso de um campo científico ou acadêmico que aqui é foco de interesse, o 

autor discute essas estratégias afirmando que as mesmas estão estreitamente 

ligadas às possibilidades de aumento do capital simbólico dos que dele fazem parte, 

aí incluído o capital científico, de forma que os agentes desse campo vão construir 

estratégias de permanência que lhes permitam acumular um montante desse capital 

específico que proporcione um reconhecimento da sua posição nesse campo. Ou 

seja, um campo científico está marcado pelas lutas em busca da autoridade 

científica, além disso, a aquisição de autoridade científica (espécie particular de 

capital que pode ser acumulado, transmitido ou reconvertido em outras espécies) 

favorece a aquisição de capital suplementar: acesso a cargos, fundos de pesquisa, 

distinções, bolsas, etc. Delimitar e discutir essas estratégias significa compreender o 

movimento de produção, distribuição e consumo dos discursos que conformam e 

                                                 
50 Itálico no original. 
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constituem as práticas discursivas com as marcas e significações próprias do campo 

social em análise, e que, por sua vez, são expressões da luta específica desse 

campo. 

Nesse sentido, lembramos que o capital científico é definido por Bourdieu 

(2004a) como uma espécie particular do capital simbólico, que está embasado em 

atos de conhecimento e reconhecimento, e que consiste no crédito atribuído pelo 

conjunto de pares-concorrentes no interior do campo científico. Ele também nos 

explica que esse capital é um tipo inteiramente particular e repousa sobre o 

reconhecimento de uma competência que, para além dos efeitos que ela produz e 

em parte mediante esses efeitos, proporciona autoridade a quem o possui. Esse 

capital ainda contribui para definir as regras do jogo científico e suas regularidades, 

as leis, segundo as quais vão se distribuir os lucros desse jogo, as leis que fazem 

que seja ou não importante escrever sobre tal tema, o que é brilhante ou 

ultrapassado, e se é mais compensador publicar nessa ou naquela revista.  

Em nossa perspectiva de análise dessa realidade, ao articularmos um estudo 

sobre um campo determinado à teoria do discurso, procuramos entender as 

condições de possibilidade de existência do discurso (no caso, do discurso 

produzido sobre a política educacional) a partir de um levantamento sobre as 

estratégias citadas por Bourdieu. Assim, procuramos aqui analisar as estratégias 

utilizadas pelos pesquisadores que possibilitam a produção, o consumo e a 

distribuição do discurso, favorecendo a conformação, a delimitação e o 

reconhecimento, e até mesmo as mudanças que são características do movimento 

de existência desse campo. 

Nesse caminho é bom relembrar que as estratégias do campo, citadas por 

Bourdieu, estão intimamente pautadas na relação entre conhecimento e interesse, 

que marca essa prática social, conforme discutimos no capítulo anterior,  
 
pelo fato de que todas as práticas estão orientadas para a aquisição 
de autoridade científica (prestígio, reconhecimento, celebridade), o 
que chamamos comumente de ‘interesse’ por uma atividade científica 
(uma disciplina, um setor dessa disciplina, um método) tem sempre 
dupla face. O mesmo acontece com as estratégias que tendem a 
assegurar a satisfação desse interesse (BOURDIEU, 2003, p. 114). 

 

Ainda é interessante demarcar que o campo acadêmico da pesquisa em 

política educacional, engendrado nas e pelas linhas de pesquisa presentes nos 
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PPGEs, se constitui num campo discursivo capaz de permitir a efetivação de novas 

e diferenciadas práticas discursivas geradoras de novos discursos em relação à 

produção do conhecimento e à própria política educacional em ação, as quais, por 

sua vez, vão condicionar e ser condicionadas pelas práticas sociais mais amplas em 

determinado contexto social e histórico. 

Nesse caminho, vamos buscar apreender novos sentidos que podem ser 

atribuídos localmente nessa prática social específica, já que estamos tratando de um 

tempo e de um espaço particular: a produção do conhecimento nos PPGEs do NE 

do Brasil. Ou seja, o tratamento dos dados deve possibilitar a apreensão dos novos 

significados, da emergência de mudanças discursivas. Esses novos significados já 

estão sendo mapeados nesse trabalho desde os capítulos 4 e 5, quando 

trabalhamos com a relação entre conhecimento e interesse. Aqui vamos poder 

visualizar as íntimas e indissociáveis articulações que existem entre o par dialético 

acima citado e as estratégias de conservação, delimitação e subversão do campo. 

Esses dois movimentos convergem para o objetivo de aumento de capital científico 

que, por sua vez, vai sendo resultante e vai também constituindo, dada sua 

tendência a se tornar hegemônico, novos significados discursivos, que marcam as 

novas práticas discursivas do campo em foco. 

Nessa análise, buscamos focar na interdiscursividade porque nos permite 

identificar a presença de formações discursivas que se aproximam do que a teoria 

dos campos de Bourdieu propõe como estratégias de conservação ou subversão do 

campo, elas próprias resultantes de práticas sociais específicas, assim como 

formações discursivas que a ela se contrapõem ou recompõem engendrando 

práticas discursivas que vão representar novas significações. Considerando que o 

discurso acadêmico/científico sobre a política educacional está marcado pelo tempo 

e pelo espaço, se constituindo, então, por uma fixação provisória de sentidos e 

estando sempre habilitado a sofrer diferentes interpretações e novas 

reconfigurações, procuramos identificar, nas falas, traços comuns e conflitantes que 

refletem consensos e dissensos e, juntos, possam atuar na definição e escolha de 

estratégias de conservação/manutenção ou subversão desse campo, contribuindo 

para novas formações discursivas. 

Como já anunciamos, partimos do pressuposto de que nesse campo 

específico que estamos analisando as estratégias utilizadas pelos agentes vão se 

constituir não apenas a partir de ações de concorrência e competição, mas também 
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de ações de cooperação com vistas ao alcance de metas coletivas, e, talvez em 

algum grupo, essas vão até se sobrepor àquelas. Tal prática, por sua vez, vai 

caracterizar a existência de novas práticas e novas significações que, no limite, 

podem levar a questionamentos sobre a teoria dos campos de Bourdieu, na medida 

em que ele não considera as práticas de cooperação. 

A título de introdução, podemos dizer que existem, nesse campo, estratégias 

coletivas e estratégias individuais que marcam as ações dos pesquisadores. Essas 

estratégias balizam, de forma diferente, a posição dos agentes/atores do campo e 

mobilizam sentidos: diferenças, afinidades, acordos, conciliações, composições e 

conflitos foram explicitados nos discursos apreendidos a partir das entrevistas. 

Importante destacar que as estratégias coletivas (aquelas organizadas e 

implementadas por um grupo) e individuais (organizada e implementada por um 

agente/ator/pesquisador) se emaranham e se articulam em determinados momentos 

de forma que nem sempre é possível distinguir e categorizá-las como uma ou outra. 

De forma geral, as estratégias estão marcadas pela busca de financiamento, 

pela entrada de novos pesquisadores na linha, pelo movimento de recebimento e 

distribuição de orientandos, pelo esforço para publicar e fazer circular os resultados 

das pesquisas, a definição da matriz teórico-metodológica, e outras que serão 

discutidas a seguir.  

Outra observação que deve ser registrada é o fato de que estamos tratando 

de um campo acadêmico universitário, a pós-graduação em educação, que está 

vinculado a uma legislação nacional que lhe impõe regras de funcionamento. Além 

disso, há um sistema de controle, acompanhamento e avaliação dos programas 

coordenados pela CAPES que determina índices, marcas ou notas que demarcam 

metas quantitativas que devem ser alcançadas e mantidas pelos mesmos. O que, 

por seu turno, induzem um caráter hierárquico de reconhecimento do nível 

‘qualitativo’ dos programas em âmbito nacional, isso porque as regras são iguais 

para todos, independentemente do tempo e espaço histórico em que os programas 

se inserem.  

Nesse sentido, as estratégias de conservação ou subversão do campo 

também vão considerar esta variável: não é só importante manter o campo em 

funcionamento, mas é preciso fazê-lo com base nas exigências que são impostas 

legalmente ou burocraticamente, já que o cumprimento ou não de tais exigências 

define a própria sobrevivência dos programas dentro do sistema nacional de pós-
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graduação. No entanto, há de se considerar novamente a condição ocupada pela 

pós-graduação do NE em relação ao resto do Brasil. Há uma distância quantitativa 

entre os programas de lá e de cá que se expressam em diversos elementos que 

compõem os programas: estrutura física, número de professores, número de bolsas 

de pesquisa, número de projetos financiados, dentre outros. Tal realidade estrutural, 

por certo, se constitui num fator de dificuldade para a consolidação de um campo 

acadêmico, pois, como se pode depreender, o nível de dificuldade enfrentado pelos 

agentes que estão inseridos nas instituições do NE tende sempre a ser maior que o 

do Sul e do Sudeste. 

Por fim, é preciso salientar que, assim como na relação conhecimento-

interesse, as estratégias não são postas em práticas isoladamente, há sempre uma 

inter-relação entre duas ou várias estratégias. Mesmo assim, consideramos que há 

sempre a necessidade didática de uma organização do discurso, o que procuramos 

fazer, também, neste capítulo de forma que o constituímos por cinco itens que 

abordam o que conseguimos apreender com as estratégias identificadas no campo 

empírico da pesquisa. 

 

6.1 Homogeneidade e/ou heterogeneidade teórico-metodológica interferindo 
nas condições de produção do discurso 
 

A opção teórico-metodológica é um dos fatores que não expressa apenas a 

filiação teórica de um pesquisador, mas também pode indicar a posição ou a busca 

de uma posição do pesquisador dentro do campo. Isso porque a aproximação por 

determinada matriz imprime uma identidade ao sujeito, uma filiação epistemológica 

que o caracterizará frente à comunidade científica. Um discurso traz, evidentemente, 

as marcas e as significações próprias das opções epistemológicas do pesquisador, 

de forma que, no movimento de produção, distribuição e consumo dos textos, tais 

opções vão se disseminar e se enraizar ou não conforme a força de quem o produz 

e da força que a própria opção epistemológica carrega. 

Na perspectiva que adotamos sobre o discurso e que entende o mesmo como 

conhecimento e objeto de desejo e de poder (FOUCAULT, 2006), e tomando como 

referência a análise sobre a relação de poder que a linguagem exerce sobre as 

práticas sociais, podemos dizer que há sempre um movimento de busca pela 

ocupação de uma posição hegemônica de determinada linguagem metodológica. 
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Pois, “quando uma língua domina o mercado, é em relação a ela, tomada como 

norma, que se definem os valores atribuídos às outras expressões e às diferentes 

competências” (BOURDIEU, 2003a, p. 154). Nesse ponto podemos trazer por 

homologia uma análise de Bourdieu, que coloca como exemplo o caso da língua 

gramática que é tomada como artefato universalmente imposto e que serve de 

instrumento de dominação, ou seja, nas sociedades atuais os analfabetos ou semi-

analfabetos são tomados como ‘inferiores’ e acabam dominados, sem terem 

consciência dessa dominação. No campo acadêmico ou científico isso pode ser 

comparado aos modismos hegemônicos que se instalam em torno de determinadas 

opções teórico-metodológicas ou epistemologias que tomam o posto de dominantes 

e que colocam em relevo quem as utiliza e, por conseqüência, desprestigiam quem 

se volta para outras alternativas metodológicas.  

No campo teórico-metodológico, podemos dizer que o domínio hegemônico 

da perspectiva positivista e de outras vertentes empírico-analíticas no trato com o 

conhecimento científico que, de certa forma, ainda pode ser sentida na atualidade, 

inclusive nas Ciências Humanas e Sociais, pode ser visto a partir desse movimento 

que envolve as relações de poder e de reconhecimento frente à comunidade 

científica. Podemos inferir, com Bourdieu (2003a), que sendo o discurso um bem 

simbólico, possuidor de valores muito diferentes, segundo o mercado em que se 

coloca, o discurso científico empírico-analítico adquiriu status hegemônico no 

contexto social, permitindo às ciências da natureza se constituir como produtoras de 

verdades legitimamente reconhecidas pela sociedade. Isso porque conseguiu, com o 

avanço tecnológico e com a produção de um discurso particular de acesso a poucos, 

contribuir para o avanço da sociedade capitalista. Nesse sentido, a ‘fórmula’ 

utilizada, dados os resultados ‘positivos’ que gerou, foi se constituindo “na fórmula” 

geral para todas as ciências. Ou seja, no mercado científico, o discurso positivista de 

produção do conhecimento, enquanto bem simbólico, legitimou-se como aquele de 

maior valor.  

A partir das entrevistas que realizamos, pudemos perceber que, no interior 

das linhas de pesquisa, vão existir diferentes formas de trato com a abordagem 

teórico-metodológica. Neste sentido, alguns grupos tendem para uma organização 

homogênea entre si e outros para uma tendência mais heterogênea. Nessa última, 

encontramos ainda grupos que convivem de forma pacífica com a heterogeneidade 

e outros que o fazem de forma um tanto mais conflituosa. Essas observações são 
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relevantes porque vão nos revelar estratégias diferentes de 

consolidação/conservação ou de subversão de um campo, na busca por impor ou 

delimitar uma base teórico-metodológica para as pesquisas desenvolvidas dentro da 

linha. 

Os destaques abaixo foram extraídos a partir das falas de dois 

pesquisadores, pertencentes a uma mesma linha de pesquisa, essa com 

características bastante homogêneas na condução teórico-metodológicas das 

pesquisas.  

 
É uma coisa que a gente tem discutido bastante, é a maior 
fragilidade das nossas discussões são as questões metodológicas, 
não é? Eu parto do princípio que qualquer processo de investigação 
que busca compreender o objeto, ele só dá conta de explicar as 
mediações do objeto se for capaz de fazer as mediações. Então 
parte do pressuposto que o singular não se explica por si só. O 
singular se explica nas relações, até porque o singular se constitui 
nas suas relações. Então significa dizer que a gente tem um 
pressuposto e o pressuposto é esse, de buscar compreender o 
objeto da investigação nas suas mediações. Pra isso a gente tem 
uma fonte de inspiração, que é a fonte marxiana, e aí no sentido 
verdadeiro da dialética (Entrevista 05). 
 

Antigamente a linha se chamava Marxismo e Educação, então a 
linha foi redefinida para Política e Práxis da Educação, na verdade, a 
gente trabalha com um referencial ou pelo menos tenta orientar os 
alunos dentro dessa questão desse referencial histórico dialético. De 
tentar trabalhar o objeto de estudo não do ponto de vista do objeto 
como ele se apresenta, mas buscando sempre as mediações 
daquele objeto: porque hoje a situação é assim; porque acontecem 
as contradições? E isso não é fácil, a gente tem uma certa 
dificuldade até de fazer o aluno compreender como é que o aluno 
deveria trabalhar nessa perspectiva (Entrevista 06). 

 

Para além do debate sobre o aporte teórico desse exemplo, é interessante 

destacar que a linha51 se forma a partir de uma base de pesquisa que se chamava 

Marxismo e Educação, como explicamos no capítulo 4. E uma parte dos professores 

que está inserida no grupo tenta se manter nessa perspectiva de análise. Isso 

porque a definição de uma linha a partir de um referencial teórico não significa dizer 

que todos os componentes dominam e/ou estão aglutinados em torno desse 

                                                 
51 Como já destacamos, a organização dos Programas de Pós-graduação em linhas de pesquisa é 

algo que foi definido pela CAPES com o objetivo de levar a um maior alinhamento aos mesmos, 
congregando pesquisadores que têm objetos de estudo que se aproximam de uma temática, como 
é o caso da política educacional. 
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referencial. Pode até haver uma tentativa dessa aglutinação, mas não podemos 

afirmar que há esse domínio, inclusive se destacarmos o trecho acima: “a gente tem 
uma certa dificuldade até de fazer o aluno compreender como é que o aluno 

deveria trabalhar nessa perspectiva”. Se há uma dificuldade de levar aos alunos 

essa compreensão, é porque não há, de fato, um domínio sobre a mesma. Outro 

componente da linha vai afirmar o seguinte: 
 

Mas sempre temos muito cuidado de, na linha, a gente ver como é o 
trabalho Marx dentro do nosso trabalho na gestão, Marx dentro da 
perspectiva da política educacional como um todo, mas 
especificamente na minha área, a gente não trabalha muito nesse 
sentido, é mais na do prof. Fulano e da profa. Fulana (Entrevista 07). 

 

Isto indica que há um reconhecimento pelo grupo da importância ou da 

existência dos estudos com base do referencial marxista, mas não há adesão de 

todos os componentes pelo referencial. Aqui cabe retomar o questionamento que 

elaboramos no capítulo 4, quando tratamos da configuração das linhas. Anunciar na 

descrição ementária e no título da linha uma possível coesão em torno de um 

referencial teórico-metodológico não é garantia de adesão total por parte de todos os 

pesquisadores que a compõem, como se pode ver acima. Essa linha é marcada pela 

existência de um líder que tenta manter o embasamento teórico-metodológico na 

sua continuidade, encaminhando o processo de orientação e de discussão 

permanente sobre o assunto, de forma mais ou menos sistemática no 

desenvolvimento do trabalho pedagógico e de formação de novos pesquisadores. 

Essa liderança resultou que, mesmo com as substituições de antigos 

pesquisadores decorrentes de aposentadorias, o aporte teórico se mantivesse como 

primeiro elemento aglutinador da linha, devido à entrada de novos pesquisadores, 

que, no seu próprio processo de formação como pesquisadores, foram alunos do 

Programa em análise. Esse movimento de entrada, caracterizado por uma dinâmica 

de endogenia, recebe críticas diversas de outros sujeitos entrevistados nessa 

pesquisa. Alguns vêem isso como ponto positivo, pois aí identificam uma maior 

constituição de vínculo com a linha e com os objetos e os debates que se formam 

em torno dela. As críticas negativas repousam sobre o fato de que as pesquisas e os 

pesquisadores ficam 'viciados' naquele contexto, não há a circulação de novas 

idéias, que seria possível caso o pesquisador se formasse em outro contexto, com 
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outros pares, convivendo com distintas abordagens. Mas, o caso da endogenia será 

novamente retomado mais adiante. 

Interessante destacar que esse grupo não coloca a abordagem marxista 

como uma camisa de força para os orientandos. Por outro lado, há uma delimitação 

clara de aproximação com essa abordagem, como identificamos na passagem 

abaixo: 

 
A gente não engessa e tem alunos que findam não tendo a condição 
teórica de conduzir a pesquisa nesse sentido, mas a gente discute 
nessa abordagem [...] Eu não orientaria um aluno que fosse, por 
exemplo, discutir questões metodológicas que eu não tivesse 
condições. Se o aluno fosse trabalhar com a complexidade, eu não 
orientaria. Primeiro, eu não teria domínio necessário para entrar na 
abordagem da complexidade; segundo, porque tenho várias 
restrições teóricas a respeito da abordagem da complexidade, só 
colocando um exemplo (Entrevista 05). 

 

Há de se considerar que a adoção de uma perspectiva teórico-metodológica 

como primeiro elemento norteador de uma linha, ou a tentativa de isso acontecer, 

por parte do grupo de pesquisadores que a compõem foi possível também porque os 

novos pesquisadores foram orientandos do líder da linha, o que se, por um lado, 

pode receber as críticas pela endogenia, por outro, pode favorecer ao grupo uma 

coesão colaborativa na execução dos trabalhos. Ou seja, na medida em que não há 

lutas ou conflitos na delimitação teórico-metodológica, não há competitividade 

evidente nesse domínio. Por certo as relações interpessoais também vão colaborar 

nesse sentido, conforme detalharemos mais adiante. Assim, o grupo tende a se 

fortalecer pela coesão, inclusive pelo desafio de se manter pesquisando numa 

perspectiva que, atualmente, é mais alvo de críticas do que de consagrações. 

Por outro lado, talvez não possamos de fato falar em ‘coesão’ por via da 

perspectiva teórica, pois na medida em que o grupo tem um líder e esse líder 

participou da formação de alguns dos pesquisadores que, nesse momento, 

compõem a linha, há de se considerar que essa condição de liderança pode 

significar uma grande influência sobre as opções dos outros. Isso se pensarmos que 

um líder é alguém que tem um capital científico relevante e legítimo dentro do grupo 

e que também ocupa a posição de dominante perante os mais novos. Como é 

próprio de um campo em movimento, como já discutimos no capítulo anterior, essa 
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influência por certo vai se refletir nas opções dos novatos, inclusive nas questões 

teórico-metodológicas.  

Se um líder ocupa um posto de dominante num campo, sua autoridade 

científica é conhecida pelos novatos. “O reconhecimento é função de valor distintivo 

de seus produtos e da originalidade (no sentido da teoria da informação) que se 

atribui coletivamente à contribuição trazida por ele” (BOURDIEU, 2003, p. 121).  

Ainda tomando como foco o caso acima, podemos dizer que certo campo 

lingüístico pode sofrer desvalorização, podendo isso ocorrer abruptamente ou de 

forma mais gradual, mas é certo que os condicionantes históricos e sociais vão se 

impor sobre o mesmo, fazendo-o valorizar-se ou seu contrário. No discurso, no 

campo científico, o exemplo acima, de opção pela teoria marxista, é um exemplo de 

resistência, já que, atualmente, essa ideologia não carrega a força que tinha há 

algumas décadas atrás, tendo sofrido desvalorização, fruto, entre outros fatores, de 

um processo histórico de descrédito no socialismo. No entanto, e ao mesmo tempo, 

a própria dinamicidade do mundo real coloca essa perspectiva em relevo, de forma 

que existem focos de resistência, que buscam imprimir uma nova cara a esse 

discurso e o adaptar ao contexto atual. 

 
Claro que essa abordagem é uma abordagem difícil porque ela está 
fora de moda, há toda uma crítica dessa abordagem, há pouco 
espaço na academia pra essa abordagem. Quer dizer a questão da 
pós-modernidade, da complexidade que é o grande tchan que é 
colocado, hoje, no debate acadêmico. E há pouco espaço pra 
discussão de um referencial que não esteja enquadrado num desses 
novos paradigmas [...] A gente não procura uma repetição da 
conjuntura do contexto atual, da repetição que Marx falava no século 
19, porque seria negar a própria dialética (Entrevista 05). 

 
Desse trecho, podemos destacar que o pesquisador em relevo tem um 

domínio da área da pesquisa, no sentido de entender os mecanismos de 

funcionamento. Ele conhece as regras do jogo acadêmico. Ao citar que é uma 

abordagem que não está na moda, ele demonstra que essa é também uma opção 

política, pois tem clareza da dificuldade que isso representa face ao modelo atual do 

campo da pesquisa, mas sua estratégia se mantém e tenta construir e consolidar 

esse caminho por dentro da linha de pesquisa. 

Vale salientar que esse é um pesquisador cujo trabalho é amplamente 

reconhecido nacionalmente, com participações freqüentes nos grandes eventos 
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científicos da área, tendo inclusive ocupado posições que revelam sua autoridade 

científica (como coordenar grupos de trabalhos na ANPEd), e também é autor de 

várias publicações sobre política educacional no Brasil, amplamente referenciadas, 

ou seja, há distribuição e consumo do discurso que ele produz. O que mostra que a 

opção teórico-metodológica, como uma estratégia de delimitação e conservação de 

um campo e também como estratégia de produção e distribuição do discurso, 

necessita que o pesquisador possua domínio não só da perspectiva metodológica, 

mas também da sua adequação à área de estudo em foco. Uma posição ideológica 

clara é igualmente necessária, de forma a permitir a produção de discursos 

coerentes e consistentes. Afinal, se reconhecemos que o discurso científico é 

demarcado pelos aspectos formais e políticos que o engendram, as pesquisas que 

guardam essa coerência e consistência vão ser reconhecidas por parte da 

comunidade científica (dos pares-concorrentes) independente das opções teórico-

metodológicas, mesmo que esse não seja um processo livre de conflitos e 

contradições. 

Claro que não estamos afirmando que a inserção nacional de um pesquisador 

se dá pela opção teórico-metodológica, muitos outros fatores vão contribuir para 

isso. Dentre esses fatores, estão os arranjos políticos e as circunstâncias 

específicas que facilitam ou não a um pesquisador estar em evidência, ligados ao 

seu capital social e cultural. Em certa medida, optar por ser o ‘diferente’ em meio a 

um modismo epistemológico que privilegia abordagens pós-modernas ou da 

complexidade, como cita o trecho do discurso citado anteriormente, pode ser 

inclusive uma estratégia pessoal de utilização do campo para se manter em 

evidência. Além disso, revela um interesse peculiar, próprio da relação intelectual-

campo científico. Sendo o interesse uma instituição arbitrária e, ainda, não existindo 

interesse, mas interesses, que acompanham e impulsionam o funcionamento dos 

campos enquanto espaços de jogos historicamente construídos (BOURDIEU, 1990), 

dizemos que a opção teórico-metodológica é uma opção estrategicamente 

interessada, com todos os condicionantes que a relação conhecimento e interesse 

envolve. 

Em outras linhas encontramos grupos que optam por diferentes abordagens 

teórico-metodológicas, sendo que, em determinados espaços, isso representa um 

conflito e revela as lutas pela delimitação e conquista de um espaço reconhecido 

dentro do campo. 
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[..] há muito tempo eu tenho pesquisado com uma perspectiva 
quantitativa, mas, na minha trajetória, tem pesquisas de cunho mais 
qualitativo. Então depende da circunstância, depende de onde você 
vai fazer uma contribuição, você vê uma lacuna que você acha que 
pode preencher, então, a gente vai fazendo a mudança no que for 
necessário... [...] Essa pesquisa é muito [se referindo a uma pesquisa 
atual], ela é baseada muito numa relação funcionalista ou 
economicista, num sentido em que nós vamos buscando relações e 
tentamos contribuir para produtos e nosso produto é aprendizagem 
(Entrevista 11). 
 
[...] e me coloco mais em termos das abordagens qualitativas, estudo 
de caso, e refutando bastante a perspectiva quantitativa que visa 
medir produção, produtividades, qualificar as coisas por custo, por 
cabeça de aluno, o que é um absurdo (Entrevista 13). 
 

 
Numa mesma linha, pesquisadores se filiam a diferentes e divergentes 

opções, como no caso acima. De forma geral, observa-se que essa forma 

estratégica de conduzir a pesquisa e de se colocar dentro de um grupo vai favorecer 

a competição interna, ou seja, cada um vai tentar impor ao restante do grupo a sua 

abordagem, isso a partir de outras estratégias, quais sejam: orientação, publicação, 

busca de aprovação e financiamento de projetos, enfim, uma gama de recursos que 

vai mostrando, quantitativamente, que aquele tipo de abordagem produz mais e 

melhor.  

No exemplo acima, também podemos destacar um trecho que demonstra 

uma “pseudo versatilidade” epistemológica por parte de um dos pesquisadores. 

Como sabemos, o aporte teórico-metodológico define a identidade de um 

pesquisador, suas filiações, seu entendimento sobre o real. Realizar uma pesquisa 

funcionalista no campo da educação significa se amparar em uma epistemologia 

positivista com os pressupostos que isso implica. Então, como pode uma opção 

teórico-metodológica ser circunstancial? Onde vão ficar aportados os princípios 

formais e políticos demarcadores da pesquisa? Por outro lado, vemos que o outro 

entrevistado utiliza um termo que procura demarcar sua posição anti-funcionalista, 

quando diz que ‘refuta bastante’ a abordagem quantitativa. O que nos parece é que 

o mesmo busca demarcar com clareza sua opção, para que não haja dúvidas a esse 

respeito, já que essa linha é marcada pela heterogeneidade teórico-metodológica. 

Além disso, quando enuncia que quantificar, medir produtividade, etc. “é um 

absurdo”, ele tenta mostrar sua posição contra outros tipos de pesquisa que estão 

sendo desenvolvidos na sua linha.  



 192

Esse movimento, mesmo gerando conflitos dentro da linha, não pode ser 

identificado como totalmente desfavorável a um campo já que, no seu movimento, 

vai permitir um avanço das discussões e uma luta por espaços. O resultado dessas 

lutas e discussões vai aparecer em publicações, projetos de pesquisas e outras 

formas de produzir e distribuir discursos que vão contribuir, assim, para a 

consolidação do campo. Retomamos aqui uma passagem em que Bourdieu afirma 

que essas lutas e embates são importantes para um estado de consolidação. 

 
No meu jargão, direi que é importante que o espaço onde é 
produzido o discurso sobre o mundo social, continue a funcionar 
como um campo de luta onde o pólo dominante não esmague o pólo 
dominado, a ortodoxia não esmague a heresia. Porque nesse 
domínio, enquanto houver luta, haverá história, isto é, esperança 
(BOURDIEU, 1983, p. 53). 

 
Vale ressaltar, ainda tomando como exemplo os trechos de fala anteriores, 

que há uma percepção que dicotomiza o quantitativo e o qualitativo no interior das 

pesquisas, como se fosse isso que definisse o posicionamento teórico. Na verdade, 

o posicionamento está pautado em uma concepção de homem e de mundo, numa 

concepção de sujeito e objeto do conhecimento que, juntas, revelam como e para 

que se produz conhecimento.  

Voltando a discutir as estratégias, vemos que no interior das linhas a opção 

por abordagens teórico-metodológicas diferentes nem sempre gera grandes 

conflitos. Isso porque as opções podem ser diferentes, mas não são, de fato, 

divergentes, como as falas abaixo podem destacar: 

 
É um referencial crítico, um referencial que questiona a lógica 
capitalista, é um referencial que questiona as contradições sociais e 
as contradições econômicas e é evidente que esse referencial por 
esse conteúdo, no que se refere ao campo teórico, eles terminam por 
se apegar a autores clássicos do campo do marxismo, ou então eles 
terminam por se aproximar de autores contemporâneos que também 
estão dentro do campo do materialismo histórico. (...) Então, quer 
dizer que tem todo um lastro teórico, que embasa a investigação, que 
eu acho que dá um tom, um tom mais ou menos, que eu acho que se 
aproxima do grupo, do qual eu faço parte aqui. Eu acho que existem 
variações de corpo teórico, talvez eu esteja mais preso a autores 
marxianos mais clássicos. Mas termina sendo muito próximo porque 
os autores, no campo da análise de Política Educacional das 
discussões do Estado, terminam sendo os mesmos que o Fulano e 
que a Fulana usam. Evidentemente as variações estão dentro das 
especificidades de cada um. Acho que a gente termina até no 
mesmo campo (Entrevista 14). 
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A gente fez, principalmente a partir de 2001, que é quando termina o 
doutorado, a gente desenvolveu muito a perspectiva de uma 
construção teórica e metodológica que pudesse trabalhar na 
perspectiva de uma abordagem qualitativa sem desprezar os nossos 
dados quantitativos. Quer dizer, os dados da perspectiva do senso 
escolar do INEP, a gente trabalha com esses dados, mas esses 
dados não falam sozinhos, é preciso interpretar esses dados. A 
gente trabalha muito do ponto de vista metodológico com uma 
perspectiva hermenêutica, uma perspectiva de interpretação dos 
dados e a perspectiva de interpretar essa possibilidade de construir 
conhecimentos a partir de uma análise, de uma avaliação política 
(Entrevista 04). 
 
 

Os discursos acima são de pesquisadores de programas diferentes, mas não 

encontramos nas falas dos outros integrantes relatos que evidenciassem conflitos 

em relação às perspectivas teórico-metodológicas dentro das linhas. Isso acontece 

por conta das aproximações epistemológicas que existem entre as opções de cada 

membro e, de certo modo, também se pode observar uma aceitação do 

posicionamento do outro por via das relações afetivas. Nesses casos, não se 

observa uma luta explícita dentro do campo pela hegemonia das opções teórico-

metodológicas de cada um, mas há uma busca pela legitimação e consolidação 

dessa opção, o que acontece pelo desenvolvimento de pesquisas e principalmente 

pela orientação de novas pesquisas com seus alunos, como veremos mais 

adiante52. 

Pudemos observar que há linhas que se caracterizam pela existência de um 

vínculo teórico-metodológico próximo do homogêneo entre seus pesquisadores, 

enquanto que em outras há um vínculo heterogêneo. Esse vínculo homogêneo ou 

heterogêneo dentro das linhas vai incidir diretamente sobre a consolidação da linha 

de formas diferentes, isso porque, muitas vezes, a heterogeneidade é conflituosa 

e/ou divergente e leva à formação de pequenos grupos dentro das linhas. E os 

grupos vão 'brigar' entre si pela consolidação da sua vertente teórico-metodológica, 

através das orientações, do desenvolvimento de projetos de pesquisa, das 

publicações. Mas isso não quer dizer que esse movimento leva necessariamente a 

uma fragilidade do campo acadêmico, podendo-se observar o contrário. 

Uma das linhas que pesquisamos apresenta exatamente esse quadro 

heterogêneo divergente/conflituoso e pode ser considerada bastante produtiva e 
                                                 
52 A escolha de orientandos e as estratégias de orientação também serão abordadas nesse capítulo, 

mas em um item separado que virá mais adiante. 
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com boa inserção, tanto dentro como fora do próprio PPGE, quanto no Nordeste, 

haja vista a quantidade de professores que a compõe e a quantidade de projetos em 

andamento53. Ressaltamos que vários dos componentes dessa linha têm uma boa 

inserção nacional, seja no campo científico, seja no político, pois aí encontramos 

pesquisadores que coordenaram Grupos de Trabalhos na ANPEd, e também 

pesquisadores que ocuparam/ocupam cargos importantes nos órgãos reguladores 

da pós-graduação e também nas instituições de fomento à pesquisa. Como já 

ressaltamos, ocupar um cargo de destaque confere maior peso à autoridade 

científica do pesquisador (BOURDIEU, 2003, 2004a).  

Quando há uma posição mais ou menos homogênea, os grupos de 

pesquisadores integrantes da linha vão trabalhar coletivamente para manter a linha 

ativa, para publicar, para fazer o trabalho aparecer. Encontramos também nas linhas 

um quadro de heterogeneidade não-conflituosa no que diz respeito a esse aspecto. 

Os pesquisadores, embora não adotem o mesmo referencial teórico-metodológico, 

apresentam uma aproximação epistemológica que não gera conflitos, mas que 

acaba por conferir à linha uma dinamicidade pela multiplicidade de caminhos teórico-

metodológicos assumidos e uma interlocução maior entre os pesquisadores já que 

não há grandes divergências entre eles. 

Podemos dizer que a estratégia de delimitação do campo é comum a todos os 

membros da linha, cada um tenta, a seu modo, fortalecer sua perspectiva teórico-

metodológica. Isso pode acontecer a partir da conquista de novos pesquisadores 

(seus orientandos), por exemplo, que possam ampliar as pesquisas a partir desse 

mesmo referencial, ainda que nem sempre eles venham a se vincular à linha, após 

sua formação como pesquisador. 

Ainda no âmbito das abordagens teórico-metodológicas, encontramos entre 

nossos entrevistados aqueles que buscam uma nova forma metodológica de 

abordagem, inclusive quando essa vem sendo amplamente utilizada nas Ciências 

Sociais que, historicamente, influencia o campo da educação. Isso tende a 

acontecer especialmente quando os pesquisadores se aproximam das áreas 

conexas à área da educação e da política educacional, como é o caso da Sociologia 

e da Ciência Política. Esse pode ser considerado um caso típico de antecipação de 
                                                 
53 No ano de 2006, por exemplo, os documentos da CAPES registram dez projetos em andamento 

nessa linha. As outras linhas desse mesmo PPGE registram entre sete e doze projetos, o que deixa 
a linha que estuda a política educacional numa posição intermediária quantitativamente em relação 
às outras. 
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lucro, pois dominar uma linguagem, que, ao mesmo tempo em que vem sendo 

considerada importante, é enfrentada por poucos por conta do grau de 

complexidade, é uma estratégia de investimento cujos resultados positivos vão se 

expressar no reconhecimento da autoridade daquele pesquisador nessa área 

específica. 

 
Então eu procurei me basear um pouco na análise de discurso, 
entendendo que a política educacional estabelece valores. Ou 
seja, quando você estabelece uma política ela tem por objetivo, [...] 
estabelecer determinados valores em relação a como a sociedade se 
organiza, como o sujeito se organiza etc. Então fui muito para análise 
de discurso (Entrevista 01). 
 

 No entanto, este mesmo entrevistado diz que pela complexidade que essa 

opção metodológica encerra, especificamente por ser uma opção metodológica que 

está em processo recente de entrada no campo da educação, ou seja, poucos ainda 

a dominam, mesmo assim a considera importante. Ele afirma ainda que aceita que 

seus orientandos sigam outras opções, desde que tenham aproximação com seu 

referencial epistemológico.  

Ainda nesse campo teórico-metodológico um destaque pode ser feito: o frágil 

domínio do conhecimento dos pesquisadores. Encontramos novos pesquisadores, 

ou pesquisadores ainda em formação, que já atuam nas linhas. Isso revela e induz a 

uma fragilidade na condução das pesquisas que, como veremos adiante, está 

intimamente ligada às necessidades de entrada dos pesquisadores na linha.  

 
A gente tenta trabalhar dentro dessa perspectiva. Agora nessa linha 
do referencial mais teórico, a gente trabalha muito na área da gestão, 
a gente trabalha com o Paro, tenho usado muito Licínio Lima, que 
trabalha na área da gestão, nessa área pra gente discutir a questão 
do projeto político-pedagógico A gente discute os textos da Hilma, da 
Marilia, Dalila Oliveira. Marília, que escreveu sobre escolas 
gerenciadas, na área de políticas publicas... Na discussão de Estado, 
a gente usa Carnoy, Poulantzas, a gente trabalhou com o referencial 
que vai se apresentando mais..., você tem aquele referencial básico, 
mas muitas contribuições que a gente tem trazido também de outras 
linhas de pesquisa (Entrevista 06).  

 

Nessa passagem, o pesquisador tenta esclarecer suas opções teórico-

metodológicas, mas há indícios de confusão epistemológica, um desconhecimento 

do campo epistemológico que engendra a produção do conhecimento. Isso porque a 

fala denota uma concepção de que há uma separação entre o que seja teórico e o 
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que seja metodológico ou epistemológico. Podemos dizer que isso se configura num 

limite ou numa falha dentro de uma linha, que pode até ser um problema pontual, 

mas que vai incidir negativamente sobre a produção do conhecimento, fragilizando o 

campo. O trecho abaixo é contraponto ao que foi anteriormente exposto, e pode até 

ser considerado uma regra que se espera encontrar dentro de um campo acadêmico 

por parte dos pesquisadores que o compõem: domínio e clareza sobre o conteúdo 

abordado.  
 
Então isso foi uma opção, primeiro, política e só, eu diria assim, que 
só no mestrado eu consegui encontrar o eixo acadêmico ou teórico, 
vou nem dizer epistemológico, mas teórico, a partir das obras do 
Gramsci, que é uma sumidade, alguém que tem um papel teórico 
muito grande ainda para contribuir com as situações referentes à 
atuação do Estado. E também Noberto Bobbio, que é outra pessoa 
que eu tenho um referencial muito grande. A partir daí, quer dizer, 
um com a perspectiva de Estado ampliado, saindo daquela visão 
trágica marxista, marxista-leninista, de que o Estado era apenas o 
comitê das classes dominantes, procurando perceber como a 
atuação do Gramsci chamava da nova revolução ética ou moral, que 
em algum momento ele chama, já em si era um processo de 
transformação da própria sociedade. E o Bobbio, mesmo sendo uma 
pessoa que podemos considerar no campo da esquerda, mas eu 
considero alguém de um centro-esquerda, ele nos colocava os 
mandamentos éticos do Estado. Isso eu consegui perceber de forma 
muito clara, aliada ao fundamento jurídico, ou seja, da idéia de que 
uma sociedade tem que ter algumas regras alguns contratos os quais 
todos devem procurar contribuir para essa convivência minimamente 
civilizada. Então esses dois elementos me ajudaram do ponto de 
vista teórico. E a partir daí, foi só você ir também amadurecendo 
suas próprias reflexões (Entrevista 02). 

 

Assim, podemos ver que há também dentro dos PPGEs diferentes níveis de 

domínio do discurso científico. É certo que esse domínio se amplia na medida em 

que o pesquisador vai se tornando mais experiente, e vai percebendo que a sua 

própria manutenção, legítima e qualificada no campo, depende, em parte, desse 

domínio. 

 
6.2 Estrutura da linha e a entrada de novos pesquisadores 
 

A forma como a linha se estrutura e o processo de entrada de novos 

pesquisadores na mesma também podem ser discutidos enquanto estratégias para 

conservação e legitimação do campo acadêmico da política educacional. Vários dos 

nossos entrevistados estão ligados à história da própria formação da linha. Foram 



 197

eles que lideraram o processo, exigido pela CAPES, de definição da linha de 

pesquisa sobre política educacional. 

Como pudemos ver no capítulo 4 deste trabalho, as linhas, na perspectiva de 

seu ementário, se delimitam de maneira diferente. Existem aquelas que apresentam 

um direcionamento único no sentido de suas pesquisas estarem centradas no tema 

da política educacional, enquanto outras possuem um direcionamento diversificado e 

desenvolvem outros temas de estudo, como deixam claro o título da linha e sua 

respectiva ementa. No entanto, é interessante buscar compreender como se deu 

essa estruturação e também como a linha se mantém, a partir da entrada de novos 

pesquisadores. 

Em princípio, pudemos perceber que todas as linhas passaram por um 

processo semelhante de organização a partir das exigências da CAPES, já que, 

principalmente na década de 1990, os programas passaram a ser organizados por 

linha. Anteriormente predominavam grupos de pesquisa isolados ou pesquisadores 

individuais, desenvolvendo suas pesquisas dentro dos programas. Nesse processo, 

os pesquisadores foram se organizando por aproximação de interesse e tema de 

estudo.  

Aqui é bom ressaltar que a CAPES mantém um sistema de avaliação 

homogênea e quantitativa dos programas de pós-graduação que não considera as 

diferenças contextuais da região ou da própria área de conhecimento do programa. 

Ou seja, há um modelo engessado, no qual a avaliação funciona como uma camisa 

de força, muito mais apropriado para a área das ciências exatas do que para a área 

das ciências humanas. 

A lógica desse processo de avaliação e regulação prevê um nexo linear entre 

os elementos que servem de foco de análise. Sendo os elementos principais de 

análise, nos programas, as linhas e suas respectivas ementas, os projetos 

elaborados no seu interior, as dissertações e teses orientadas, as publicações, essa 

lógica linear exige coerência absoluta entre tais elementos. Ou seja, é necessário 

que toda atividade desenvolvida pelo docente/pesquisador e pelos discentes 

inseridos em uma linha mantenha um vínculo indissociável no que diz respeito 

principalmente ao objeto de estudo da linha que, por sua vez, deve emergir ou estar 

conectado à área de concentração do programa. Isso, é claro, é muito difícil para 

uma área interdisciplinar como é o caso da área da Educação.  



 198

Um exemplo do problema que isso representa para essa área é a questão de 

que os PPGEs não atingem a nota máxima (sete) conferida aos programas pela 

avaliação, dado que tal nota está pautada em exigências internacionais, que por sua 

vez, estão vinculadas a critérios construídos a partir das Ciências Exatas. Mesmo 

assim, sabemos que há uma luta para mudança do processo de avaliação buscando 

a inserção de critérios mais qualitativos no interior do sistema, mas os resultados 

ainda são ínfimos. 

É a partir das exigências de reformulação dos programas, respaldadas no 

processo de avaliação da CAPES, e em articulação com a conjuntura político-social 

vivida pela sociedade brasileira, que já abordamos no capítulo 2, que foram 

organizadas as linhas de pesquisa que versam sobre a política educacional.  

 
Na verdade, os programas inicialmente não tinham essa história de 
linha de pesquisa, a gente tinha pesquisadores individuais Cada um 
fazia o seu. Eu diria que, a gente foi consolidando assim, primeiro, 
porque a Universidade tem a base de pesquisa, então como a 
Universidade se estruturou a partir de 97 em base de pesquisa. [...] 
Então, a linha é essa, mas na Universidade está dentro de uma base 
de pesquisa e no programa está numa linha que é Política e Práxis 
na Educação (Entrevista 05). 

 
Aí com o processo de reestruturação na época em 1997 depois que 
o núcleo primeiro passou para Educação Básica. Aí, em 2003, houve 
outra reestruturação e passou para Políticas Públicas e Práticas 
Educativas. Essa reorganização se deu em função do que os 
professores estavam trabalhando, então foram colocados nessa linha 
todos os professores que trabalhavam ou com perspectiva das 
políticas, com esse objeto especifico ou perspectiva das políticas 
educacionais ou dos processos de sua aprendizagem, que daria um 
pouco das práticas educativas em espaços formais e não-formais em 
educação (Entrevista 04). 
 
Você percebe que foi até uma tentativa de juntar pesquisadores que 
não tinham muita coisa a ver, ou seja políticas públicas e práticas 
educativas, quer dizer quando você chama práticas educativas você 
tá chamando muito mais pro chão da escola, não é? Mas era isso: 
quem tinha alguma coisa com a escola ou com o sistema escolar, 
acabou se encaminhando para essa linha. Tanto que agora nós 
estamos numa nova modificação do nosso programa de pós-
graduação e vamos ter uma nova separação e nós vamos ter a linha 
de Políticas Públicas ou Estado e Políticas Públicas e vamos ter a 
outra linha de Práticas Educativas, Processos Cognitivos, algo assim 
(Entrevista 02). 
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De forma geral, podemos dizer que o surgimento e a re-organização das 

linhas se deu nesse contexto de redefinição da concepção de pós-graduação da 

CAPES, que buscava, com isso, reestruturar os programas para que eles 

conseguissem construir um caráter mais orgânico e, ao mesmo tempo, da 

agregação de interesses de pesquisa por parte dos pesquisadores. Em alguns 

casos, a linha surge apenas como forma de congregar pesquisadores por temáticas 

aproximadas, em outros, ela emerge de processos de pesquisa consolidados, como 

é o caso da base de pesquisa acima exemplificado.  

Pode-se dizer que as exigências do sistema de avaliação foram 

determinantes nos formatos com que se revestiram as linhas dentro dos programas. 

Observamos que houve tentativas de burlar as determinações da CAPES, criando-

se arranjos que agregavam diferentes temas e objetos de estudo numa linha cuja 

ementa pudesse apresentar um maior poder de ‘guarda-chuva’. As ementas, os 

depoimentos dos entrevistados, as incoerências já constatadas entre ementas e 

projetos, dentre outros elementos, demonstram que a influência da CAPES é grande 

e há diferentes formas de adequação às suas exigências. No entanto, essas formas 

de adequação também levaram em conta as peculiaridades de cada programa com 

seus respectivos grupos de pesquisas e com as singularidades do corpo docente. 

Assim, arranjos foram feitos no sentido de atender a esses dois fatores: exigências 

da CAPES e atendimento às peculiaridades internas. 

Outros fatores também vão exercer influência na conformação das linhas, a 

exemplo das influências externas, como podemos ver abaixo. 

 
Essa linha não existia quando a gente chegou, ela foi implantada em 
97. Na verdade, o programa já existia muito antes sem essa linha. 
(...) Mas também linha não era muito importante, você sabe que na 
década de noventa houve toda uma reformulação na própria 
concepção de pós-graduação, antes era muito mais uma atividade 
para garantir um certificado de mestrado, especialmente para grande 
parte dos nossos professores, porque grande parte dos alunos eram 
professores da casa, e a linha era uma coisa que a CAPES exigia 
mas não era uma coisa verdadeira, era uma coisa meio artificial, 
apenas para dar nome, dar um significado e uma articulação entre as 
atividades do programa [...]. Então era uma linha que não trabalhava 
especificamente com política. Mas, em 95, nós percebemos que 
muitos de nós estávamos trabalhando com política sem uma ligação, 
estávamos dispersos. Um estava na linha de História, eu estava em 
Educação e Trabalho, eu já trabalhava com Financiamento, mas 
ainda estava nessa linha de Educação e Trabalho, tinha a Fulana 
que também estava começando a tratar com políticas e Beltrana, na 
verdade era importante porque ela era coordenadora naquela época 
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e naquela época, em 95, mostrando como as coisas acontecem, nós 
recebemos uma visita da Fundação Ford, do representante da 
Fundação Ford, querendo que a gente organizasse uma linha sobre 
gestão e sobre preparação de gestores, porque a Ford ia entrar 
nessa questão da gestão da educação escolar (Entrevista 11).  

 

Como podemos ver, fatores diversos vão se agregar e contribuir para o 

surgimento das linhas de pesquisa que, por sua vez, colaboraram para que o 

discurso sobre política educacional passasse a ser produzido nos PPGEs da nossa 

região. No entanto, há de se destacar que esses mesmos fatores, essas mesmas 

condições, contribuíram para que a prática discursiva presente nos mesmos fosse 

constituída de maneira diversa, seja na perspectiva de uma homogeneidade teórico-

metodológica seja na perspectiva de influências externas, como apresentado acima.  

Por outra parte, na medida em que observamos o movimento complexo e 

contraditório da realidade que nos circunda, é certo afirmar que, nesses anos que 

separam o surgimento da linha e seu atual estágio, muitas coisas mudaram no seu 

interior, inclusive porque a entrada e a saída de pesquisadores anunciam novas 

disputas no campo, novos interesses em confronto, novas articulações em 

cooperação. Nesse sentido, o próprio movimento de entrada de novos 

pesquisadores na linha também pode ser caracterizado como uma estratégia de 

conservação e manutenção, mesmo que isso signifique a possibilidade de 

surgimento de conflitos, confrontos e competição. 

Em todos os regimentos dos programas são anunciadas as regras para 

entrada de novo pesquisador nas linhas, no entanto, nem sempre foi assim e esse 

processo se deu muito em função justamente de tentativas de manutenção e 

fortalecimento da linha. Essas tentativas, entretanto, podem fragilizar as linhas em 

virtude de uma precipitação, provocada por diferentes tipos de situação ou 

carências, como se depreende do trecho discursivo abaixo.  

 
Eu entrei porque faltou professor, quem chegava do doutorado era 
aproveitado. Depois passou a ser uma nova exigência alguém indicar 
e o colegiado aprovar, a pessoa entrava com sua proposta, e hoje 
estão pedindo dois anos de experiência, tem que passar por essa 
exigência do credenciamento. Mas, como eu disse a você, tá tudo 
sendo feito ainda. Até então, eu entrei sem nada, mas quem entrou 
nos últimos anos, entrou porque entrou com processo, colegiado 
aprovou... atendeu alguns requisitos (Entrevista 03). 
 
Por que eu me vinculei ao núcleo? Eu me vinculei principalmente 
pela necessidade que tinha mesmo do núcleo, que ele era um núcleo 
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dos professores do departamento do qual eu faço parte e havia uma 
carência enorme de professor na época (Entrevista 10). 
 
O Programa tem algumas normas e regras pra que se possa entrar 
para ser orientador. Você primeiro tem se credenciar ao programa é 
uma serie de exigências, de publicações você tem que ter alguns 
critérios para que você seja credenciado. Uma outra forma é que 
você só pode orientar, você tem que começar como co-orientador de 
mestrado, depois que você tem dois mestrados defendidos, você 
pode passar para o doutorado. Na verdade acho que eu fui 
credenciada mais por falta. Eu fui sendo credenciado rapidamente, 
entrando e sendo credenciada. Por quê? A linha estava com um 
grande número de pessoas aposentadas, o professor Fulano estava 
saindo pra pró-reitor e ficou a base meio desfalcada. Tinha eu e a 
professora Fulana, eu fui entrando e me credenciando tinha as 
condições, mas tenho impressão que talvez a situação não fosse 
essa, porque tem gente que demora dois ou três anos pra se 
credenciar, eu não sei como é que foi a política, não é? Mas, por 
exemplo, entrei já orientando, não fui pra co-orientação já fui 
orientando dois mestrandos e terminando os mestrandos, já pegando 
o doutorado, então, hoje, eu já obedeço todos os critérios do 
programa nesse sentido (Entrevista 06). 
 

 
Ou seja, mesmo já existindo regras que, em princípio, devem procurar 

garantir a entrada de pessoas mais qualificadas, no sentido de possuir certo nível de 

capital científico, o que tem como objetivo garantir a entrada de novos membros com 

domínio no processo de pesquisa e orientação, o apelo para manutenção da linha é 

maior devido à ameaça de fechamento, de forma que essa falta de pesquisador 

define, muitas vezes, a entrada de novos membros. Nesse sentido, vemos que até 

esse processo é contingencial e, nesse caso, os critérios de definição de um 

pesquisador apto para contribuir e fazer parte de uma linha de pesquisa que, por 

certo, pauta-se na autoridade científica não é ou não foi relevante nesse momento. 

Daí que se pode colocar em xeque a qualidade dos pesquisadores e das pesquisas 

oriundas desse processo. Afinal, um programa de pós-graduação é espaço de 

formação de pesquisadores por outros mais experientes e não de formação dos 

formadores. 

Esse modo de entrada num programa tende a fragilizá-lo, inclusive porque 

deixa brechas que serão observadas no processo de avaliação da CAPES. Estamos 

nos referindo, especificamente, às possibilidades de inadequação dos temas que 

vão ser abordados, como objeto de estudo ou pesquisas, de modo frágil, pelo pouco 

domínio da área quando alguém entra numa linha ‘apenas para compor’.  
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Outros destaques podem ser feitos a partir dos trechos dos discursos acima. 

Primeiro, sabemos que a entrada num programa é interessante para a maioria dos 

pesquisadores/docentes das universidades, inclusive porque isso é um processo 

que confere status para o pesquisador. Assim, não é apenas a necessidade da linha 

ou do programa que define a entrada do pesquisador, mas também e, talvez 

principalmente, o desejo do pesquisador de pertencer ao mesmo.  

Por outra parte, fica claro que, além de um regimento que estabelece critérios 

para entrada do pesquisador nos programas, também existem critérios políticos 

pesando sobre esse processo. Esse movimento pode representar outro fator de 

fragilidade para a linha ou para o programa. Isso porque, como se sabe, critérios 

políticos, muitas vezes, se sobrepõem aos critérios dispostos nos regimentos, ou 

seja, o poder político de alguém ou de um grupo vai se sobrepor às regras, mesmo 

que isso aconteça de forma camuflada. Daí dizermos que o campo acadêmico é um 

espaço de luta, e o poder político de alguns, em determinados contextos, vai se 

sobrepor às exigências de capital científico.  

Em outros casos, o próprio objeto de estudo do pesquisador se torna algo 

atraente para a linha e pode definir, em parte, o aceite de um novo membro.  
 
Veja bem, quando eu voltei do doutorado em 2003, obviamente que 
eu já procurei me incorporar ao Programa, e aí houve alguma 
dificuldade. Mas eu diria que não tanto dificuldade, especificamente 
por eu ser a única pessoa no Programa que tem um trabalho 
especificamente sobre o financiamento da educação. Eu não 
conheço ninguém mais no nosso Programa que estude sobre isso, 
então houve uma certa facilidade, era uma lacuna que precisava ser 
preenchida e de 2003 pra cá eu tenho trabalhado constantemente no 
Programa (Entrevista 02). 
 

 
Aqui vemos novamente surgir a relação entre conhecimento e interesse, 

mesmo que de uma forma um pouco diferente do que tratamos no capítulo anterior. 

Primeiro, há um interesse pessoal, como é típico de pesquisadores novatos, então o 

próprio pesquisador ‘procura se incorporar’ ao programa. Mas um outro elemento 

também se sobressai nesse trecho discursivo: um tema novo de pesquisa. Novos 

temas de pesquisa também vão ser interessantes para a linha, inclusive porque 

ampliam o campo de debate e abrem novas possibilidades de construção de 

pesquisas e de aceitação de novos orientandos, o que acaba sendo positivo para a 

linha, porque ela tem a possibilidade de se tornar referência de pesquisa em mais 
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um outro tema. No caso, isso fica muito claro, na medida em que o pesquisador é o 

único a pesquisar sobre o tema financiamento da educação que, como sabemos, é 

típico do debate da área das políticas educacionais. 

Há de se destacar, também, que o fato de haver apenas um pesquisador 

trabalhando com determinado tema pode se constituir num fator de fragilização do 

campo. Isso porque o debate, em torno do tema referido, tende a ficar restrito, a ser 

construído apenas por determinada ótica. Além disso, pode haver certa acomodação 

do pesquisador que, ao sentir-se ‘dono’ do tema naquele espaço, não precisará 

competir com outros pela conquista de espaço.  

Outra forte característica de entrada de novos pesquisadores na linha é o 

movimento caracterizado por endogenia, ou seja, muitos dos pesquisadores são 

formados dentro do próprio programa. Em alguns casos eles já eram professores da 

própria universidade, em outros se tornam professores da mesma, durante seu 

processo de formação como pesquisadores, por ocasião do término dos cursos de 

doutorado ou mestrado. Alguns dos nossos entrevistados vêem esse movimento de 

forma negativa e colocam claramente os argumentos que justificam sua posição. 

 
Nós temos um segundo problema. Nós estamos produzindo nossos 
professores e isso vai criando um problema que, no decorrer do 
tempo, vai concentrar. E a gente tá produzindo os nossos próprios 
professores, e grande parte dos nossos alunos agora são professores, 
e isso cria um problema. E aí a pessoa fez mestrado e doutorado na 
UFXX e agora é professor do próprio programa que a pessoa era 
aluno e as referências são um pouco limitadas e muitas vezes a 
pessoa não tem muito uma visão maior (Entrevista 11). 
 

 
O argumento principal repousa sobre as possibilidades de ampliação de 

referência que, na perspectiva acima, pode ser maior quando se trabalha em outros 

locais, com outras pessoas, que, por certo, trazem diferentes referências, 

provocando outras reflexões teórico-metodológicas e sobre o campo de estudo 

especificamente. Um outro pesquisador também se referiu à endogenia como um 

dos problemas dos programas. Ele estava se referindo à entrada dos alunos, 

especificamente no doutorado, pois na linha de que ele faz parte, muitos alunos do 

doutorado foram alunos do mestrado. Para ele, esse processo não faz o aluno 

crescer, pois vai trabalhar basicamente com as mesmas referências.  

No entanto, é necessário ressaltar que esse processo de endogenia é fruto da 

expansão dos cursos de pós-graduação no Nordeste, especialmente dos cursos de 
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doutorado. Tal expansão deve ser observada em seu aspecto positivo visto que a 

pós-graduação é o espaço de formação de pesquisadores e de formação de 

recursos humanos de alto nível. Aqui para a nossa região esse movimento de 

expansão foi e continua sendo altamente positivo na medida em que diminuiu 

bastante a dificuldade de formação de quadros para atuar no ensino superior e para 

desenvolvimento de pesquisas. Claro que não estamos afirmando que o quadro 

atual da PPGE no Nordeste é bom ou suficiente. Sabemos que há muitas lacunas, 

há grandes necessidades de ampliação desses programas, mas esse quadro não 

pode ofuscar os resultados já colhidos desde sua implantação por aqui.  

Esse movimento é reconhecido por alguns dos nossos entrevistados, como 

mostra o trecho discursivo abaixo:  

 
O programa tem uma repercussão, tem um papel fundamental na 
formação de recursos humanos de alto nível em educação no 
Nordeste. A gente tem programas que foram fundados 
basicamente por professores que passaram por aqui. A UXX, por 
exemplo, o mestrado da UXX a maioria dos professores foram 
formados por aqui, da UXY também.. Veja a profa. Fulana, ela é um 
caso bem interessante: lá no programa que ela está, a maioria dos 
professores, acho que foram alunos dela, então ela teve um papel 
fundamental nesse programa (Entrevista 10). 
 
 

Além da endogenia, que pode ser vista como um processo que reflete as 

próprias condições estruturais que marcam nosso sistema educacional e econômico, 

vemos que os PPGEs vêm contribuindo grandemente com o avanço da pesquisa e 

qualificação profissional aqui na região. Afinal, como sabemos, os PPGEs estão 

concentrados no centro-sul do Brasil. Só na grande São Paulo há uma concentração 

de onze programas, o que permite que aqueles que residem no entorno possam 

procurar outras referências. No Norte e Nordeste, temos apenas cinco programas 

com doutorado em educação para abranger toda região; além disso, a própria 

política brasileira de incentivo à pesquisa e à formação continuada com seus parcos 

recursos e reduzidas bolsas de estudo faz com que o pesquisador da nossa região 

tenha maior dificuldade de se deslocar para fazer cursos em outras regiões. 
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6.3 A escolha dos orientandos e a formação de novos pesquisadores 
 

Uma das estratégias que marca a conservação e legitimação do campo 

acadêmico que aqui estamos estudando (o campo de estudos sobre política 

educacional), dentro do espaço empírico que optamos (as linhas de pesquisa sobre 

esse tema dentro dos PPGEs), consiste na orientação de novas pesquisas, via a 

aceitação de orientandos, e na elaboração de pesquisas particulares do próprio 

pesquisador/ator/agente do campo, num movimento que favorece a produção e a 

distribuição de discursos no interior do campo científico. Nesse sentido, procuramos 

identificar, a partir das entrevistas, as ações que marcam esse processo dentro das 

linhas de pesquisa. 

No nosso entender, com base na Teoria dos Campos, consideramos que a 

escolha do orientando e, por conseqüência, a opção por orientar um tema que esse 

aluno traz, possibilita ao pesquisador a ampliação do seu campo de ação e até de 

intervenção na temática que é foco do seu interesse. Esse entendimento parte do 

pressuposto que, à medida que o pesquisador/orientador (na linguagem utilizada por 

Bourdieu, o dominante) conduz com o orientando (dominado) uma pesquisa, 

aumenta seu campo de atuação e leva consigo pesquisadores iniciantes que, pelo 

menos a princípio, vão seguir seus passos, aceitar suas orientações e comumente 

conduzir suas pesquisas a partir da matriz teórico-metodológica do orientador. 

Esse movimento leva o pesquisador a aumentar seu capital científico e seu 

capital social dentro do campo científico em que o mesmo está inserido, inclusive 

porque o processo de orientação traz atrelado a si as possibilidades de elaboração 

de bons trabalhos que vão resultar em publicações e participações em eventos da 

área que colocam em relevo tanto o novo pesquisador que está entrando em cena, 

quanto aquele que o orienta (BOURDIEU, 2003, 2004a). Há de se destacar que 

esse movimento está marcado e até condicionado pelo nível de autoridade científica 

que o pesquisador adquiriu. Autoridade científica, lembremos aqui, é uma espécie 

particular de capital que pode ser acumulado, transmitido ou reconvertido em outras 

espécies e que favorece a aquisição de capital suplementar: acesso a cargos, 

fundos de pesquisa, distinções, bolsas. 

Mas, esse movimento, enquanto uma estratégia de entrada no campo, dentro 

das linhas pesquisadas, não é algo tão simples. Pelo menos para os novos 

pesquisadores, não há grandes possibilidades de escolha, o que leva, por vezes, o 
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pesquisador a orientar pesquisas que não se vinculam diretamente ao seu tema de 

interesse particular, o que o leva a despender tempo e energia no entendimento de 

um outro tema (qual seja, o tema da pesquisa do novo orientando). 

 
Olha, é interessante isso, porque, nos primeiros anos que eu 
comecei a orientar, eu estava atento a essa questão de procurar 
orientar os alunos, mas de forma que eles se vinculassem ao meu 
projeto de pesquisa. Mas essa questão ela... Algumas variáveis 
influenciaram e não saiu do jeito que eu queria, tá entendendo? 
Então a partir de um determinado ponto, eu comecei a orientar 
coisas da educação básica, gestão da educação etc. e continuava 
pesquisando sobre a questão do ensino superior e demandava uma 
leitura, uma carga de leitura muito forte. Sobre FUNDEF, tive três 
orientações sobre FUNDEF, sobre gestão democrática, uma série de 
coisas que você lê, mas, no processo de orientação, você tem que 
ter uma leitura mais sistemática mesmo, pra dominar a literatura, 
conversar com os orientandos (Entrevista 01). 
 
Quando eu entrei aqui no Programa, e isso acontece com quase todo 
mundo quando entra, a gente não escolhe muito não. Infelizmente é 
assim que acontece. Então eu peguei meus três primeiros 
orientandos e não tinham muito a ver com a temática de educação 
infantil embora fossem de política. [...] É como se fosse um pedágio... 
(risos). Aí, depois disso, eu comecei a dizer: olha, eu quero gente 
que possa trabalhar na perspectiva da construção do conhecimento 
mais elaborado sobre essa temática. Então meus orientandos todos, 
eles têm essa vinculação. São dois viéses: da política e da educação 
infantil (Entrevista 04). 
 
 

Como se pode observar, há uma clara posição de menor autoridade científica 

do pesquisador novato dentro da linha, que tem que se adequar ao movimento já 

estabelecido para depois conseguir o ‘seu lugar’ dentro do campo.  

Aqui podemos retomar a discussão que Weber (1989) elabora sobre a 

atuação do pesquisador na universidade. Ao comparar a universidade com uma 

organização capitalista, ele relaciona o trabalho dos professores/pesquisadores 

iniciantes com o trabalho realizado por um operário numa fábrica. Utilizando essa 

metáfora da fábrica, ele diz que os pesquisadores novatos vão ter uma vida precária 

como os trabalhadores de uma fábrica, isso tanto no que diz respeito à relação de 

subordinação entre os agentes que fazem parte da organização (“empregados e 

patrões”) quanto em relação aos proventos recebidos pelo trabalho. Como 

ressaltamos no capítulo 1 dessa tese, Weber (1989) coloca essa situação como um 

retrato da universidade alemã do início do século passado, mas, como podemos ver, 

esta é uma realidade não muito distante do que acontece, hoje, no interior dos 
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PPGEs. São ritos de entrada no campo acadêmico que colocam o 

professor/pesquisador iniciante na ordem estabelecida, inclusive no momento da 

escolha dos seus orientandos, de forma que, primeiro, ele vai se adequar a essa 

ordem para, aos poucos, ir “encontrando seu lugar ao sol”.  

Claro que também há uma adequação às demandas dos temas dos alunos, 

para que, por exemplo, os que apresentaram um bom potencial de pesquisador, no 

decorrer do processo seletivo, não fiquem de fora dos programas. Há também 

demanda de temáticas interessantes e atuais, que mesmo não fazendo parte das 

pesquisas matriciais dos pesquisadores da linha são consideradas de relevância 

para o desenvolvimento da área. Pode-se dizer que há uma conjugação de fatores, 

como disse um dos nossos entrevistados. No entanto, essa adequação normalmente 

é feita com os pesquisadores iniciantes, como mostraram os trechos discursivos das 

entrevistas. 

 
Primeiro a questão da entrada no Programa e por você estar 
iniciando... O processo seletivo, essas coisas todas, eu não tive uma 
participação mais direta nisso [se referindo ao momento em que 
entrou no Programa]. Então, eu comecei a observar que nós 
deveríamos ter uma discussão no Núcleo, para depois decidir as 
temáticas. Como você não é conhecido na área etc., a procura é 
muito aleatória [...], então, é muita gente concorrendo. Então, é a 
minha chegada dentro do Programa e por sua vez os alunos 
procurando... Não está consolidada a pesquisa dentro do Programa. 
Então acho que houve uns desencontros. O que pesa de forma 
negativa para o desenvolvimento do seu trabalho. E depois é que 
surgem projetos cujas temáticas são interessantes, que vale a pena 
você fazer um esforço, tá entendendo? Não é simples isso... Surge 
temática interessante que você acha que vale a pena orientar e que 
o sujeito mostra um potencial muito grande (Entrevista 01). 
 

 
Outro ponto interessante nessa discussão é o fato de que a orientação para 

um tema diverso do tema de pesquisa do professor/pesquisador é algo contrário ao 

modelo de avaliação da CAPES. Como já ressaltamos, esse modelo defende uma 

lógica linear em que se estuda e se orienta uma mesma temática, o que, em tese, 

refletiria uma coerência dos trabalhos desenvolvidos. Mas, seja para atender 

demandas dos alunos, seja para adequar novos professores às linhas, os PPGEs 

continuam infringindo essa lógica. 

No interior das linhas vamos nos deparar com pesquisadores que já se 

encontram com um nível de autoridade científica bastante elevado, inclusive, frente 
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aos pares-concorrentes. Seria possível afirmar que esses são os dominantes do 

campo, que demonstram uma posição demarcada no campo, e não vão abrir mão 

de orientar apenas aqueles que se adequam ao seu tema/objeto de estudo.  
 
Eu só aceito aluno que encaixa dentro do meu trabalho. Então eu 
sou muito seletivo, no sentido de escolher alguém que vai trabalhar 
comigo e vai participar da minha pesquisa e vai me ajudar .. e a 
gente tenta enfatizar essa idéia de publicar e de pesquisar em 
conjunto (Entrevista 11). 
 

 
A ênfase dada na frase “eu só aceito aluno que encaixa dentro do meu 

trabalho” mostra o quantum de autoridade científica já conquistada por esse 

pesquisador no seu campo. Ele não apenas afirma que, para ser seu orientando, 

tem que se encaixar, como enfatiza que o aluno vai pesquisar no trabalho por ele 

desenvolvido. Ele que manda, ele que define. O aluno/pesquisador, iniciante nesse 

caso, vai se constituir na própria figura do dominado que Bourdieu (2003, 2004a) já 

descreveu. Por outra parte, vemos que há uma adequação ao modelo de avaliação 

da CAPES: se pesquisa e se orienta dentro de uma lógica linear, o aluno se adequa 

a um tema, pesquisa sobre o mesmo tema do professor, as publicações, frutos 

dessas pesquisas, vão ser a expressão dessa lógica linear, e assim por diante.  

No entanto, vamos encontrar outros pesquisadores, que podem ser 

considerados detentores de grande autoridade científica, mas que tratam as 

pesquisas dos alunos de outra forma, como podemos ver na fala de um dos líderes 

de uma das linhas, e que está desenvolvendo uma pesquisa sobre política para o 

Ensino Médio. 

 
Eu diria assim, que todos da iniciação científica devem fazer 
monografia de final de curso em prol do Projeto, todos os cinco alunos 
da iniciação científica, hoje, há três que estão finalizando, que foram 
alunos que trabalharam no projeto e estão finalizando os seus 
relatórios de final de curso. Esses todos [são] vinculados ao projeto. 
No mestrado, tenho apenas um aluno que está vinculado na temática 
do projeto. No doutorado, tenho dois alunos que estão mais ou menos 
vinculados à temática do projeto. Como a gente trabalha com as 
políticas, na verdade todos se relacionam, mas o recorte do Ensino 
Médio nem todos os alunos são do recorte do Ensino Médio 
(Entrevista 05). 
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Essa escolha do orientando está diretamente vinculada, claro, ao campo 

acadêmico em si e às necessidades de continuidade das pesquisas e da própria 

manutenção do pesquisador no campo. 

 
Agora, mais recentemente, não, eu realmente tenho sido mais 
rigoroso nesse critério. Por outro lado, as exigências da própria vida 
acadêmica. Você tá querendo contribuir, fazer pesquisa, isso faz com 
que você também queira assumir a liderança desse processo e que 
outras pessoas passem a contribuir com você (Entrevista 01). 
 
Aqui ele [o aluno] faz a opção por linha de pesquisa, feita a opção, as 
pessoas se inscrevem e, a partir daí, do desempenho da prova, do 
currículo, do desempenho do projeto, é feita a escolha dos projetos, 
que é um problema que está se tentando resolver aqui agora. Porque 
isso, quando começou a ter conseqüências para o programa em 
termos de avaliação, da gestão passada (eu fui vice-coordenador 
durante a metade da gestão)... Era a falta de vínculo orgânico das 
pesquisas dos alunos com os projetos e pesquisas dos orientadores, 
tanto que a minha experiência em orientação se você me 
perguntar se ela é boa, não é, foi péssima (Entrevista 10). 
 

 
Aqui vemos novamente que, articulado com a vontade do pesquisador de 

contribuir de forma mais orgânica com o Programa e com a formação do 

pesquisador, também estão as necessidades de vinculação do curso com as regras 

de avaliação da CAPES. Como se vê, também há a percepção de que as pesquisas 

devem se articular com a área de estudo do pesquisador, o que gera um vínculo 

mais estreito entre as pesquisas e a temática da linha, ponto de observação da 

avaliação oficial.  

Apesar de termos um olhar crítico sobre a forma de avaliação homogeneizada 

da CAPES, é certo que devamos refletir sobre a necessidade de avanço nas 

pesquisas sobre determinada temática. Pois, para que um campo acadêmico seja 

consolidado, é necessário que as pesquisas avancem e, para isso, também é 

necessário que o pesquisador não se disperse. Mas, a nosso ver, não é necessário 

colocar uma camisa de força no processo de pesquisa via sistema avaliativo. Isso 

porque estamos tratando especificamente de uma área multi e interdisciplinar. Os 

estudos sobre a educação e sobre a política educacional tomam grandes dimensões 

porque têm, em sua essência, o princípio interdisciplinar. Por exemplo, as pesquisas 

sobre política educacional comumente vão buscar embasamento na Ciência Política, 

na Sociologia, na Economia, e em tantas outras áreas do conhecimento que, por 

vezes, levam o pesquisador a enveredar por novos caminhos e temáticas 
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enriquecedoras do campo. E esse é um elemento que não vem sendo considerado 

no sistema de avaliação.  

Para finalizar, podemos dizer que essa condição de escolha ou não dos 

orientandos está vinculada à posição que o pesquisador ocupa dentro do campo. 

Em certa medida, isso indica o que Bourdieu (2003) destaca quando afirma que 

dentro de um campo existem os dominantes e os dominados. Assim, os 

pesquisadores mais experientes, os dominantes, possuidores de um reconhecido 

montante de capital científico, detêm o poder de escolha sobre quem e o que vai 

orientar. Os pesquisadores iniciantes, dominados, vão apenas seguir a regra que o 

jogo lhes impõe e, aos poucos, vão conseguindo seu ‘lugar ao sol’ no interior das 

linhas de pesquisa e, nesse momento, vão poder também decidir sobre essa 

questão. 

Em articulação direta com essa estratégia de escolha também estão as 

estratégias de formação do pesquisador. As formas como o orientador ou o grupo de 

pesquisadores da linha se organizam, no sentido de encaminhar o processo de 

formação de novos pesquisadores, também se caracterizam por estratégia de 

manutenção e conservação do campo. Afinal, são esses novos pesquisadores que 

darão ou não continuidade ao campo de estudo em questão. Nesse quadro, é 

importante delinear as concepções de produção do conhecimento e de pesquisa que 

estão subjacentes às práticas acadêmicas e pedagógicas, ou seja, que compõem o 

ensino do habitus científico e que Bourdieu chama de um ofício ou uma arte. Para 

ele,  

 
não se produz um investigador ‘de uma assentada’: é um trabalho de 
grande fôlego, que se realiza pouco a pouco, com retoques 
sucessivos, por toda uma série de correções, de emendas, sugeridos 
por o que se chama o ofício, quer dizer, esse conjunto de princípios 
práticos que orientam as opções ao mesmo tempo minúsculas e 
decisivas (BOURDIEU, 2004, p. 27). 

 

E ainda complementa, dizendo que “só se pode realmente dirigir uma 

pesquisa com a condição de a fazer verdadeiramente com aquele que tem a 

responsabilidade direta com ela” (p. 21) o que implica que se trabalhe duro com os 

alunos e, nesse caso, não dá para dirigir um grande número de trabalhos.  
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Visto que o que se trata de ensinar é, essencialmente, um modus 
operandi, um modo de produção científica que supõe um modo de 
percepção, um conjunto de princípios de visão e de divisão, a única 
maneira de adquirir é a de o ver operar praticamente ou de observar 
como o modo como esse habitus científico – é bem este o seu nome 
–, sem necessariamente se tornar explícito em preceitos formais, 
‘reage’ perante operações práticas – um tipo de amostragem, um 
questionário etc. (BOURDIEU, 2004, p. 21-22). 
 

 
Assim, podemos considerar que a concepção de pesquisa e da arte de formar 

o pesquisador também vai influenciar sobre a produção do conhecimento e se 

constituir numa estratégia de conservação e manutenção do campo. Pressupomos, 

também, que um trabalho de orientação que não tenha certa sistemática, que não 

prime por uma atenção adequada às necessidades do pesquisador em formação, 

pode levá-lo a desistir da carreira acadêmica, o que vai representar, por seu turno, 

condições desfavoráveis para a manutenção do campo. Isso coloca em relevo 

também o papel da universidade e especialmente dos programas de pós-graduação 

na formação de novos pesquisadores, que, como sabemos, é um dos objetivos 

principais desse nível de ensino. 

Em meio aos discursos que foram se delineando a partir das entrevistas, 

pudemos destacar diferentes entendimentos sobre esse processo, encontrando, 

também, estratégias coletivas bastante solidificadas para a formação desses 

pesquisadores dentro de determinada linha. Mas, como a ação de orientar 

normalmente é uma atividade individual no que diz respeito aos orientadores, 

encontramos maiores destaques nas falas individuais.  

 
Aí eu me lembro da idéias de Jaques Velloso, que falava que a 
universidade tem de fazer, como responsabilidade dela, a 
alfabetização universitária. Ou seja, o sujeito tem que saber entrar na 
biblioteca, fazer uma pesquisa bibliográfica, fazer um fichamento, 
fazer citação, ser capaz de interpretar um texto. E, muitas vezes, a 
gente não tem isso, tem que trabalhar essa questão. Aí tem 
situações do tipo: “Olha você tem que fazer um levantamento 
bibliográfico; Aí o aluno diz: “mas você não pode passar 
bibliografia?”; “Posso, mas eu quero que você vá atrás”, porque eu 
acho que isso faz parte do processo de aprendizagem (Entrevista 
01).  
 

 
Nesse caminho também se colocam as diferenças entre orientar um aluno de 

mestrado ou de doutorado e também da função da pós-graduação e a formação de 

novos pesquisadores. 
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O cara chega, a gente vai trabalhando, redefinido o problema de 
pesquisa, vai redefinido os objetivos, vai vendo se é possível fazer 
isso. Então são estas coisas que pra mim são importantes e variam 
do mestrado para o doutorado, é que eu posso pegar um aluno de 
mestrado e como ele passou bem numa prova escrita, mostrou a 
disponibilidade então, como esse camarada que nunca fez pesquisa, 
eu posso chegar e pensar uma dissertação de Mestrado com ele. 
Porque ele está ali muito ainda para aprender, essa é a diferença 
pra mim de um aluno de mestrado para um de doutorado. (...) Então, 
nesse sentido, se a gente for, digamos assim, flexibilizando aonde se 
quer chegar e cada vez mais colocando um ponto cada vez mais 
próximo do aluno, a gente está empobrecendo o trabalho. O que a 
gente está formando é uma coisa perigosa. Eu digo para os meus 
alunos da graduação a pós-graduação, eu, por exemplo, no 
mestrado eu não estou formando uma pessoa pra simplesmente 
receber o titulo de mestre, eu estou formando uma pessoa que ela 
provavelmente, no futuro, vai ser uma orientadora de mestrado e 
doutorado. Eu tenho que ter um compromisso com essas pessoas 
para que tenham rigor no feitio do seu trabalho (Entrevista 14). 
 
Então a gente vai fazendo essas brincadeiras e todas elas têm a ver 
com política educacional e uma preocupação científica muito grande 
com a formação. Na época que eu me transformei, que eu me vi 
professora titular, eu fiz uma opção pela formação, passei a me 
preocupar especificamente com a formação de novos pesquisadores 
e isso veio a se traduzir não apenas nos estudos que eu faço, mas 
também nos estudos que eles [os alunos] passaram (Entrevista 09). 
 

 

Como podemos ver, subjacente a esse discurso, há uma clara posição em 

relação à função da pós-graduação e à função do orientador na formação do 

pesquisador, ainda vinculadas aos objetivos iniciais do surgimento dos PPGEs que 

previam a formação de um quadro qualificado, atuação no ensino superior, a 

preparação de pesquisadores de alto nível e a capacitação avançada de 

profissionais.  

O que se observa, nos relatos acima, é que as estratégias implementadas no 

sentido da formação dos alunos são essencialmente estratégias individuais, ou seja, 

cada pesquisador tem uma forma específica de condução do trabalho de formação 

do pesquisador. Se essas estratégias individuais vão, no conjunto, fortalecer o 

campo, na medida em que estão primando por essa formação tomando como foco a 

construção de pesquisas no campo da política, há de se reconhecer também que, 

em alguns grupos de pesquisadores, falta uma relação mais orgânica dentro da 

própria linha, um direcionamento coletivo, que foi encontrado em alguns casos e 

pode servir como alternativa de estratégia coletiva de conservação do campo. Um 

grupo, por exemplo, que compõe uma das linhas de pesquisa que analisamos está 
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preocupado com uma formação sistemática do grupo de pesquisadores iniciantes, 

que entra na linha. Assim, organizam encontros semanais para ajudar nessa 

formação.  

 
Nós somos a única unidade de pesquisa que reúne os alunos toda 
semana. Toda semana, a gente tem reuniões às segundas-feiras 
durante a manhã aqui, chova ou faça sol, com todos os alunos. Por 
quê? Porque a gente tem um espaço institucional onde os alunos vão 
discutindo em processo os seus trabalhos de pesquisa. Isso a gente 
não abre mão, acho que o diferencial da nossa unidade na 
universidade é essa. Não estou dizendo que os outros não fazem, 
mas eu acho que a nossa é que faz de forma mais orgânica e mais 
esquematizada. A gente tem os encontros semanais, os professores, 
como eles todos foram meus orientandos ou foram meus colegas 
contemporâneos da USP, a gente tem uma relação que facilita. E se 
discute detalhadamente os objetos de estudo, os encaminhamentos 
metodológicos, os que estão iniciando e os que estão mais na frente, 
os capítulos.... Isso tudo é discutido coletivamente, porque a gente 
faz seminário de pesquisa, seminário doutoral, mas tudo é feito 
sistematicamente nesse espaço institucional que é o encontro da 
segunda-feira. Isso aí é uma coisa que a gente não abre mão, isso, 
os alunos notam o diferencial. Os próprios alunos dizem que é um 
diferencial e que isso facilita o trânsito dele naqueles períodos 
imprensados que vocês têm agora, de dois e três anos (Entrevista 
05). 
 

 

O relato acima nos permite alguns destaques. Primeiro podemos inferir que 

há uma preocupação de uma formação sistemática e integrada, algo que torna 

possível que os mais novos aprendam com os mais antigos numa aprendizagem 

coletiva. Essa estratégia revela uma prática de formação contínua por dentro de uma 

prática social específica, cujas singularidades podem ser destacadas: opção por 

trabalho coletivo com os alunos, vínculos entre os professores (afetivos e de 

trabalho), sistemática pedagógica. Essas ações, por certo, engendram uma prática 

entre alunos e professores que estreitam os laços e reforçam os estudos sobre a 

política, na medida em que o esforço coletivo de professores e o diferencial das 

reuniões sistemáticas aproximam o grupo e solidificam as relações, o que, por sua 

vez, tende a se refletir numa maior aproximação com a temática, dado que o debate 

gira em torno dos temas estudados sobre a política educacional.  

Por certo que esses encontros são facilitados pelas afinidades que envolvem 

o grupo de professores/orientadores da linha, como revela essa passagem: “os 

professores, como eles todos foram todos meus orientandos ou foram meus colegas 
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contemporâneos da USP, a gente tem uma relação que facilita” (Entrevista 05). Essa 

estratégia deve facilitar a integração dos alunos da linha, o conhecimento dos 

objetos de estudo um dos outros, a troca de informações, o que, em tese, deve 

fortalecer a linha e diminuir alguns problemas na produção, especialmente naqueles 

momentos em que os alunos ficam mais isolados (quando cada um encerra o 

pagamento dos créditos e fica apenas construindo o seu trabalho). Mas também 

gera um tensionamento, no sentido de colocar as questões para o debate, como 

quer um outro pesquisador, cuja linha da qual faz parte também está estruturando 

reuniões coletivas sistemáticas (denominadas por ele de seminários). 

 
Na verdade agora nós estamos tentando colocar em prática o que 
muito se pensou e ninguém colocou. Agora tem uma sistemática 
maior em relação ao debate do núcleo como um todo, envolvendo 
professores e alunos do mestrado e doutorado, mas, sobretudo 
envolvendo as pesquisas que nós estamos realizando. Ou seja, o 
foco é a gente criar um ambiente crítico de debates, pra que a coisa 
apareça, para que as coisas... Porque, às vezes, a relação da gente 
só com o orientando é boa, é importante, mas quando você tem esse 
debate, a coisa tem um outro olhar, uma outra coisa que influencia 
nesse processo. Então eu acho que abrindo essas reuniões, esses 
seminários, vai facilitar um pouco, não só pra gente conhecer os 
resultados, mas também possibilitar que haja um tensionamento, um 
debate, um desafio. Eu particularmente acho que, do ponto de vista 
metodológico, acho que a gente precisa ser muito desafiado, porque 
acho que as pesquisas estão muito no lugar comum. [...] Acho que, 
esse espaço constituirá um desafio para nós pensarmos as nossas 
práticas, metodologia, fazer o debate entre os professores, que é tão 
raro. Você faz o debate entre os colegas, mas, assim, a última vez 
que um colega viu alguma coisa sua mesmo, foi quando você tava 
fazendo a tese de doutorado, aí você realmente tem um debate. 
Depois disso, fica cada vez mais difícil alguém debater um texto teu. 
E o espírito é criar um ambiente onde a gente possa debater. Isso é 
uma questão, que nós colocamos do ponto de vista da criação dos 
seminários. Também nós estamos ampliando um pouco o leque, 
outras temáticas, o que é sempre muito bom. Uma terceira coisa é 
dar visão a estas pesquisas, para que outras pessoas conheçam 
(Entrevista 01). 
 
 

Nesse sentido, podemos dizer que essa estratégia converge com esforços de 

conservação e legitimação desse campo, que se sobrepõe a outros tipos de 

estratégia por ser algo implementado coletivamente pelo grupo de professores, ou 

seja, é uma estratégia coletiva. No entanto, não podemos deixar de considerar que 

esse trecho discursivo revela uma preocupação de um dos pesquisadores, que pode 

ser de outros também, em colocar em relevo esse espaço orgânico de produção e 
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debate sobre o conhecimento que é o espaço da pós-graduação. Essa preocupação, 

ao mesmo tempo em que revela uma fragilidade do campo, pois se aponta o que já 

deveria ser, revela também um ponto positivo de desenvolvimento de atividades que 

convergem para o avanço das discussões e debates em busca de superar essa 

problemática. Ou seja, quem está inserido no campo acadêmico também está 

buscando formas de consolidação e legitimação do que vem sendo produzido.  

  

6.4 Busca de financiamento e estratégias de publicação 
 

Obter condições de manutenção de uma pesquisa no sentido estrutural, que 

implica insumos que visem custear o desenvolvimento da mesma, e, além disso, 

divulgar os seus resultados, são fatores fundamentais no processo de produção, 

distribuição e consumo do discurso acadêmico. Tais fatores, por isso, vão incidir ou 

exigir que os pesquisadores se armem de estratégias para dar conta dessa 

exigência, que, claro, dará visibilidade à produção científica do pesquisador, fator 

importante na busca da sua luta por legitimação, que também vai ser uma luta por 

legitimação do próprio campo, já que encontramos estratégias que são individuais e 

estratégias que são coletivas, e, no seu conjunto, vão contribuir para esse processo 

de legitimação e até de consolidação. 

Por outro lado, é certo que a busca de financiamento está articulada às 

condições estruturais e às exigências de produtividade, que são impostas aos 

pesquisadores nos programas de pós-graduação em nosso país. Nesse mesmo 

contexto se inserem a busca por publicação e a divulgação das pesquisas. Há, no 

âmbito de sistema de controle e avaliação capitaneado pela CAPES, exigências 

quantitativas de publicação que impõem aos pesquisadores a necessidade de, para 

se manter incluído nos Programas, buscar formas de garantir essa publicação.  

No campo do financiamento das pesquisas, que é uma problemática geral no 

Brasil, é preciso salientar o que já se sabe: as regiões Norte e Nordeste são as que 

menos recebem recursos no Brasil. Se tomarmos, por exemplo, a distribuição de 

bolsas de mestrado e doutorado, que é uma das vias de financiamento, vemos que 

há uma enorme concentração na região Sudeste. O estudo de Velloso e Velho 

(2001) mostra que 92% dos bolsistas de doutorado e 71% dos bolsistas de mestrado 

estão vinculados a programas nessa região. 
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No bojo das condições estruturais atuais dos PPGEs do NE, há também a 

busca de articulação com grandes projetos e financiamentos que possam contribuir 

não apenas com o andamento de uma pesquisa, mas também com a manutenção 

da linha, incluindo aí a estrutura física necessária para o andamento das pesquisas, 

estratégia que, por vezes, é engendrada pelo coletivo e, por outras, por um agente 

específico. 

Buscar financiamento é uma estratégia comum dentro das linhas e dos 

grupos de pesquisa. Comumente essa busca se dá através dos editais de órgão de 

fomento oficiais, ligado aos Programas de Pós-graduação, e também há a aceitação 

de fomento de pesquisas encomendadas, que também antecipam lucros potenciais 

para aquele grupo ou aquela linha. Um exemplo disso está na valorização dos 

resultados obtidos com esses convênios ou financiamentos que conseguem, muitas 

vezes, imprimir um reforço na estrutura física necessária para o desenvolvimento 

das pesquisas. 

 
Nós fizemos o projeto e recebemos um monte de dinheiro da 
Fundação Ford e assim nós resolvemos criar um núcleo em torno do 
Projeto [referindo-se a um projeto de pesquisa financiado pela 
Fundação Ford]. Então o Projeto foi a base de formação do núcleo, 
logo que a gente iniciou este projeto nós entendemos que nós 
precisávamos ter um núcleo ou uma linha para conferir esse projeto 
e agregar professores em volta então a gente vê isso. [...] O Projeto, 
então... Era a primeira coordenadora do nosso núcleo era Fulana, ela 
coordenava o Projeto e o núcleo e utilizávamos recursos do projeto 
para também dar substância ao núcleo. Na verdade nosso núcleo se 
tornou um núcleo muito forte porque era o único núcleo que tinha 
recursos financeiros. E a partir do Projeto nós lançamos a Revista 
Tal e a partir do projeto nós conseguimos equipar o espaço físico em 
que o núcleo se reunia e é claro que, a partir disso, nós conseguimos 
angariar novos participantes que estavam interessados em participar 
da linha e isso acabou fortalecendo a linha (Entrevista 11). 
 
Isso tudo aqui é montado com recursos da pesquisa [se referindo à 
sala onde estávamos]. É o lugar físico onde as pessoas passam e 
vão fazer seus próprios grupos, não é? (Entrevista 09). 
 

 

O processo de angariar financiamento também confere ao núcleo de estudos 

ou à linha de pesquisa possibilidades de se manter fortalecido, afinal os recursos 

são fundamentais para manutenção estrutural das linhas já que o financiamento do 

governo federal não prevê esses implementos diretos nas pesquisas, a não ser por 

via dos editais específicos. Tais editais, como se sabe, são justamente uma amostra 
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dos limites de financiamento do próprio sistema de pós-graduação e revelam 

também o caráter concorrencial e competitivo que caracteriza o cotidiano dos 

programas de pós-graduação, pautado numa perspectiva de gestão gerencial, tal 

são as formas engendradas pelos órgãos de fomento para distribuição de bolsas de 

pesquisas e os critérios para distribuição dessas bolsas inclusos em cada edital. Tal 

gestão gerencial está expressa também nas exigências quantitativas (expressas na 

quantidade de publicação anual, de orientações, dentre outros), impostas pela 

CAPES, para que o pesquisador possa se manter como membro dos Programas. 

Como diz um dos entrevistados: 

 
a dinâmica cotidiana e, de novo, as demandas de trabalho e de 
pesquisa que vão se criando nos programas com a expansão da pós-
graduação, a contabilidade que passa a fazer parte da vida das 
pessoas, com lattes, com qualis, com isso, com aquilo, com aquilo 
outro (Entrevista 09). 
 

 

E como, nesse cotidiano, não há bolsas ou outros insumos para financiar 

todas as pesquisas, se impõe um sistema de competição entre os pesquisadores 

para que possam fazer jus ao financiamento. Nesse caso, ressaltamos que o 

processo de seleção das bolsas está marcado por critérios que tendem a privilegiar 

os pesquisadores mais experientes e, por conseguinte, com mais capital social e 

que, ao mesmo tempo, ao conseguir a tal bolsa acabam por aumentar seu próprio 

capital.  

Nesse sentido, ressaltar que se conseguiu financiamento para determinada 

pesquisa, com bolsa para alunos, insumos diversos e etc. é algo que a maioria dos 

entrevistados fez, o que evidencia que todos têm interesse em demonstrar que estão 

inseridos nesse jogo e que, no bojo do mesmo, marcado por um processo 

competitivo oficializado, também obtêm lucros que elevam seu capital científico.  

 
A última pesquisa que eu fiz e que foi concluída foi o primeiro 
financiamento do CNPq. Ela foi desenvolvida desde 2003 e foi 
concluída em dezembro de 2005. Teve bolsas: foram quatro 
estudantes de iniciação científica que passaram por ela, teve 
financiamento do Edital Universal. [...]. Em 2006, um novo projeto 
que eu submeti, ele recebeu financiamento do edital de ciências 
humanas e recebia a bolsa de produtividade e eu também tinha uma 
bolsa de iniciação científica (Entrevista 14). 
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Ele [o projeto] já tem três anos. Já esta sendo finalizado, tem 
financiamento CNPq e da FUNCAP (Fundação Cearence de Apoio 
às Pesquisas), metade do financiamento vem de cada um desses. 
Em termo de infra-estrutura e materiais de equipamentos, que foram 
utilizados pra pesquisa, como também são os dois órgãos também 
que tem financiado a mão de obra, bolsistas e iniciação cientifica. 
Foram quatro até hoje e todos eles são FUNCAP e CNPq. [...] E o 
outro projeto esse não tem ainda financiamento em termos de 
custos, mas tem financiamento em termo de bolsa do CNPq para o 
aluno que trabalha comigo (Entrevista 10). 
 

 

Se o financiamento das pesquisas garante a produção do conhecimento, há 

também uma articulação desses financiamentos para a distribuição do que foi 

produzido. Nesse sentido, também toma relevância os processos que levam à 

publicação dos resultados dessas pesquisas, seja em forma de livro, seja em 

revistas ou outros meios de divulgação. O importante aqui é destacar que os 

pesquisadores estão interessados nesse movimento de publicação, em parte pode-

se dizer que esse interesse está estreitamente articulado aos atendimentos das 

“exigências contábeis” do processo de acompanhamento e avaliação da CAPES, 

mas em parte também se pode dizer que há um interesse particular em fazer 

aparecer o discurso produzido, em fazê-lo circular pela academia.  

 
Quando eu fiz um trabalho que é fruto dessa pesquisa desenvolvida 
com apoio do CNPq que veio se transformar num livro que chama-se 
[...], é uma análise de alguns elementos de política durante esses 
governos que acontecem nesse período considerável (Entrevista 09). 
 
Nós temos um livro publicado também porque os PQI (Programa de 
Qualificação Interinstitucional) são junto com os programas também 
tem uma forma de publicação, nós conseguimos publicar pelo PQI, 
esse programa passa recurso para publicação. Nós temos também 
com o PROCAD (Programa Nacional de Cooperação Acadêmica) 
que é um convênio do Maranhão, Belém e Rio Grande do Norte, nós 
temos outro livro pra sair do PROCAD... (Entrevista 06). 
 

 
O formato gerencial com que se reveste o sistema de acompanhamento e 

avaliação da CAPES leva para o interior do cotidiano dos Programas termos 

específicos de uma matriz teórica pautada na teoria da qualidade total que busca 

eficiência, eficácia e produtividade. Como já dissemos, grosso modo, o sistema de 

avaliação implementado pela CAPES pauta-se no princípio da homogeneidade 

nacional e do controle gerencial central e utiliza a estratégia de medição da 
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produtividade dos pesquisadores, de forma que estabelece também o princípio da 

competição, com base na avaliação do desempenho e da produtividade, 

mensuráveis também pelos resultados dos alunos. Assim, os pesquisadores se 

adequam às regras, assumem inclusive o vocabulário próprio desse sistema 

competitivo e se armam de diferentes estratégias, que garantam a publicação 

necessária.  

 
Uma outra coisa que nós colocamos, cada aluno terminando a 
dissertação do mestrado ou a tese do doutorado faz um artigo com o 
orientador. E a gente faz isso em nível de graduação. A gente 
também faz. A gente tem sempre isso demarcado com esses alunos. 
Agora eu tenho publicado 3 artigos, 2 com o mestrado terminado, 2 
artigos das dissertações, junto com os orientandos e tem um artigo 
sozinho que eu estou mandando para aquela revista da ANPAE. Nós 
adotamos varias estratégias [...] E nós, como não tínhamos recurso 
pra fazer trabalho com os alunos nós pagamos. Tem um ano que a 
gente faz isso: quem gostaria de participar do livro, cada um paga 
oitenta reais. A gente tá pagando, professores, mestrandos e 
doutorandos, a gente quer fazer um livro com as publicações da 
base. Esse livro deve sair daqui para o fim do ano, já estamos em 
processo de apresentar os arquivos, os professores são os 
responsáveis pela organização. Todo mundo tem que ver os arquivos 
dos alunos, nós esperamos que esse livro saia logo (Entrevista 06).  
 
Nós temos problemas, em termos das nossas avaliações, em termos 
de produtividade, de publicações, especialmente em termos de 
professores que não estão publicando. Nós temos professores que 
são professores da pós-graduação que não estão publicando e isso 
não deveria acontecer porque cada professor vira uma referência 
para seu aluno e se o professor não é produtivo, o aluno não tem 
referência, então é uma questão de produtividade e nós temos esse 
problema. [...] E eu acho que isso não tem a ver apenas com a nossa 
distância e com a questão de sermos discriminados em relação a 
outras regiões que a gente alega muito. É uma questão de ser 
proativo de tentar publicar, porque as pessoas tão pensando, acho 
que eles pensam que não tem chances, mas isso não é verdade, têm 
chances de publicar. Mas dá muito trabalho publicar, toma muito 
tempo, tem que mandar esperar, receber críticas, fazer correções, é 
um trabalho difícil publicar. Mas evidentemente se em alguns lugares 
isso é uma cultura, isso vira uma coisa normal, mas nossa cultura 
isso não é muito forte não. Então nós temos o problema da 
produtividade, as publicações. Mas isso não quer dizer que a gente 
não tá publicando, viu? Apenas comparativamente a gente tá com 
dificuldade (Entrevista 11). 

 
 

Há de se destacar, no entanto, que os dois últimos trechos de entrevistas 

destacados guardam semelhanças e distinções. Se por um lado, eles podem ser 

considerados representativos do discurso da produtividade, presente dentro dos 
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programas, por outro revelam diferentes entendimentos e concepção sobre o próprio 

processo.  

No primeiro, o que podemos ver é uma tentativa de adequação ao sistema e 

até uma justificativa ou uma busca de comprovação do tipo ‘olha, nós estamos nos 

adequando’. Mas a adequação que se observa é algo no mínimo ‘esquisito’, pois o 

valor de uma publicação para fortalecer a linha deve ser pelo reconhecimento de seu 

mérito interno e não algo que já foi previamente acordado com os alunos. E a 

qualidade dos textos? Não interessa?  

No segundo, já se pode notar uma clara aceitação e até uma defesa da 

política de avaliação, colocando para o pesquisador a responsabilidade direta sobre 

o processo de produção: ‘é uma questão de ser proativo’. Essa passagem revela 

uma concepção que não considera o contexto em que se inserem os nossos 

programas, revela uma aproximação com a defesa do princípio da homogeneidade 

nacional. Por certo não podemos dizer que nenhuma nem outra forma de 

abordagem desse problema é a regra geral nas linhas de pesquisa sobre política 

educacional, mas também é correto dizer que ambas vão se consolidando como 

discurso e se disseminando pelo espaço acadêmico em que esses pesquisadores 

estão inseridos. Assim, os discursos vão sendo absorvidos, total ou parcialmente, 

pelos novos pesquisadores, engendrando novas práticas discursivas no seio do 

campo acadêmico foco do nosso estudo. 

Isto revela que na pós-graduação de uma forma geral, não apenas no campo 

acadêmico da política educacional, novas práticas discursivas vão se desenhando 

para dar conta das exigências do sistema nacional de avaliação, que claramente 

desconsidera as características regionais que marcam o Nordeste do Brasil. 

Claro que o processo de distribuição do discurso dentro dos PPGEs está 

intimamente ligado ao sistema de avaliação, como já ressaltamos, mas se no interior 

do campo acadêmico que estamos estudando existem aqueles que apóiam e 

assumem definitivamente essa perspectiva produtivista, também há os que se 

insurgem contra ele.  

 
Quer dizer, há critérios que precisam ser estabelecidos. Sou 
favorável à avaliação, então vamos avaliar. Mas não esta coisa 
produtivista, positivista, e não querer colocar todos no mesmo prato 
para medir da mesma forma (Entrevista 13). 
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Assim, os discursos e as práticas no campo acadêmico da pesquisa sobre 

política educacional vão sendo moldados e constituídos pela própria prática política, 

que faz parte do sistema educacional no Brasil. Todos reconhecem sua legalidade e 

sua força, alguns apóiam e abraçam os direcionamentos, outros nem tanto, mas 

ainda vemos que todos tendem a se adaptar porque, no limite, querem permanecer 

no jogo, e as regras só podem ser mudadas a longo prazo e com muita luta. 

 

6.5 Relações internas e interinstitucionais  
 

As relações estabelecidas entre os pesquisadores que fazem uma linha de 

pesquisa ou que compõem as diversas linhas dentro de uma região específica, no 

nosso caso o NE do Brasil, também podem ser analisadas como uma estratégia de 

conservação ou subversão do campo. Inclusive porque Bourdieu já anunciava que 

um campo é lugar de luta concorrencial, de competição, de delimitação de espaços, 

de dominantes e dominados. Que tipos de relação são travados nesse espaço?  

É bom também relembrar que todas as pessoas que estão engajadas no 

campo têm interesses fundamentais em comum, ou seja, elas se interessam por 

aquilo que está ligado à própria existência do campo, o que gera o movimento da 

concorrência perfeita. Nesse sentido, buscamos apreender se há também um 

movimento de colaboração entre os pares-concorrentes, no sentido de proporcionar 

as condições de existência do campo.  

Uma primeira observação que se pode fazer a esse respeito é que a afinidade 

temática e teórico-metodológica vai aparecer como fator de grande peso na 

aproximação e colaboração dos atores nesse campo. Além disso, a afinidade afetiva 

também vai ser um demarcador das aproximações entre os pesquisadores, mesmo 

que, em alguns casos, essa aproximação não se reflita na produção do 

conhecimento. O que observamos é que há um entrosamento que leva os 

pesquisadores a publicarem juntos, desenvolverem projetos juntos, o que tem uma 

intencionalidade acadêmica, é claro. Mas nem sempre é assim, muitas vezes há um 

grande vínculo afetivo entre os pesquisadores que não leva a trabalhos coletivos, 

por conta de não haver interesses temáticos aproximados.  

 
Existe uma relação de colaboração no núcleo, sim. Por exemplo, 
quando a Fulana foi para o pos-doc, eu assumi uma orientação no 
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lugar dela. [...]. Então tem sido muito colaborativo, dentro do núcleo. 
Agora você coloca assim, é claro que há momento em que pode 
haver tensão [...] É claro que ninguém pensa igual do ponto de vista 
metodológico etc., mas essa coisa de um trabalho harmonioso, de 
conversa, muito diálogo, isso sempre existe (Entrevista 01). 
 
Então a gente tem coordenação, tem reunião de linha pra discutir 
programa de disciplina, para discutir bibliografia, essa coisa toda. 
Então há um... institucionalmente, a gente conversa, a gente diz um 
pro outro o que passou, uma bibliografia, uma coisa ou outra, do 
ponto de vista institucional. Do ponto de vista de sair, de se 
encontrar, muita gente é do mesmo departamento, as três pessoas 
que você escolheu para sua amostra são do mesmo departamento, 
então a gente se encontra aqui na mesma linha e lá no mesmo 
departamento. Então há uma facilidade de troca de conversa. Esta 
semana mesmo eu cheguei pra Fulano e disse: “Fulano chegou um 
artigo de Marcelino que ele me mandou e vou passar para ti”, e aí eu 
também recebo, de vez em quando chega, eventos, trocas, é 
tranqüilo essa coisa assim. Principalmente na disciplina de seminário 
de pesquisa da linha, então a gente tem toda uma... alguém fica 
coordenando a disciplina, mas as temáticas que aparecem nos 
alunos a gente convida todos os professores da linha para estar 
participando dessas discussões, então há esse entrosamento. Agora 
2005, nós organizamos uma coletânea, eu e o professor Fulano [...], 
Fulana é do mesmo grupo de pesquisa que eu, que é política de 
currículo, e trabalha Educação e Política, o grupo do CNPq. Então a 
gente tem esse entrosamento, uns mais, outros menos, mas acho 
que é um pouco normal esse processo (Entrevista 04). 
 

 
Como podemos ver, há uma relação ou uma predisposição para trabalhar 

coletivamente, assumir atividades de outro, trocar referências teóricas. No entanto, 

há poucas referências a trabalhos de pesquisa feitos coletivamente, o que indicaria 

de fato uma colaboração acadêmica no sentido de fazer o campo avançar.  
 

Acho que tem uma coisa no grupo. É que eu acho que essa 
proximidade com o grupo me permite ainda estar nele, hoje, por sua 
ecleticidade, pela sua liberdade e porque, digamos assim, nós temos 
proximidades e ao mesmo tempo distanciamentos também que são 
meio expressivos. Quer dizer... Fulana tinha uma proximidade com 
Beltrana de muito tempo, você vai ter textos de alguns anos atrás, 
projetos que as duas elas eram desse grupo, as duas e com Sicrana. 
Mas eu tenho trabalhado sozinho. Então pra mim o grupo tem uma 
importância no meu cotidiano não tanto como um realimentador do 
que eu faço, tem sido muito mais um alimentador das relações muito 
mais interpessoais. É um carinho que um tem pelo outro, a relação 
de companheirismo, a relação de troca, uma relação de confiança, 
muito mais do que uma coisa digamos assim, eu aproveite o que 
Fulana faz ou aproveite o que Fulano faz, ou que eles aproveitem o 
que eu faço. É muito pouco, porque, na verdade, muito pouco a 
gente se cruza a partir do que cada um produz (Entrevista 14). 
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Olhe eu vou dizer por mim, eu me dou bem com todo mundo. De 
certa maneira, minhas parcerias são mais fora do que aqui dentro, 
com exceção de quando eu trabalhei com a professora Fulana, 
quando eu participei da biblioteca digital. Mas como meu tema é um 
tema que não desperta muito interesse em outras pessoas porque as 
pessoas estão mais voltadas pra outras coisas, aí, meu papel está 
mais fora do que aqui dentro [referindo-se a relações 
interinstitucionais]. Agora as minhas relações, eu me dou bem com 
todo mundo, de amizade e de coleguismo, eu não tenho problemas. 
Eu tenho acesso a todas as linhas quando preciso (Entrevista 03). 
 

 
O quadro acima, que coloca as relações afetivas como ponto forte do grupo, 

também pode ser analisado positivamente no que diz respeito às estratégias de 

conservação e legitimação da linha de pesquisa. Isso porque esse tipo de vínculo 

favorece o apoio a projetos, pesquisas, publicações, mesmo que isso se dê de forma 

tangencial. No entanto uma questão pode ser colocada: e a produção e a troca do 

conhecimento, onde ficam? A produção coletiva e/ou a troca de conhecimentos é o 

que se espera dos membros que compõem uma linha de pesquisa e que, por certo, 

têm um interesse de fazer avançar o campo acadêmico do qual fazem parte. Só 

relações afetivas não seriam suficientes para fazer progredir consolidadamente esse 

campo. O trabalho coletivo muitas vezes só acontece por um interesse 

circunstancial; se os temas não se aproximam, não há interesse.  

Esse trecho do discurso acima é interessante para analisar: “como meu tema 

é um tema que não desperta muito interesse em outras pessoas porque as pessoas 

estão mais voltadas pra outras coisas”. Ou seja, dentro das linhas, há temas que são 

de interesse de apenas um pesquisador, aí, não se pode dizer que há adequação 

temática nas linhas, seja do ponto de vista da CAPES, seja do ponto de vista do que 

podemos entender do que seja uma linha: lócus de aglutinação de estudos 

científicos com temáticas que guardam afinidades entre si.  

Noutros grupos as relações não são tão fáceis e, nesse caso, a produção 

coletiva de conhecimento não vai acontecer de forma muito tranqüila. Há também os 

casos em que as aproximações são circunstanciais, se há um interesse coletivo 

determinado, se há a possibilidade de antecipar lucros com as parcerias, então as 

aproximações acabam existindo.  
 

Começando por aqui, eu acho que em qualquer agrupamento 
humano, a gente tem muito problema de convivência, eu acho que é 
natural as pessoas [...] E predominantemente aqui os problemas de 
relacionamento são, eu considero, razoáveis, apesar da gente ser 
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conhecido como os mais críticos... Mas de uma maneira geral, as 
relações são muito boas. Há casos pontuais de problemas que 
muitas vezes não se consegue resolver. Ver apenas na dimensão ou 
discutir no plano profissional e acadêmico e acaba extrapolando para 
outros níveis (Entrevista 10). 
 
Existe pesquisa cooperativa entre os colegas na medida em que 
você esteja identificado com a linha teórica e ideológica do colega. E 
quando você define a teoria, você tá definindo a linha ideológica, 
apesar de muitos acharem que não, quem criou uma teoria não criou 
do nada, criou atrelada a alguma coisa e para justificar alguma coisa, 
quando você tem muito vínculo de identidade aí há alguma coisa 
interativa, quando não há então fica um de costas para o outro e 
muito obrigado (Entrevista 13). 
 

 
No primeiro trecho vemos que há divergências na linha, alguns são 

considerados “mais críticos”; daí se deduz que há uma separação de grupos, o que 

vai gerar afastamento e relações conflituosas. Nesse caso, trabalhos coletivos 

existem poucos. Essa classificação utilizada pelo pesquisador (mais críticos) indica 

divergências teórico-metodológicas e ideológicas, há uma demarcação mais forte 

das filiações teórico-metodológicas e ideológicas, e nesse caso, esse fator tende a 

gerar poucas aproximações de forma que vai haver poucas atividades cooperativas, 

como deixou claro o trecho acima destacado. No entanto, de uma forma geral, a 

maior parte dos entrevistados afirmou ter desenvolvido ou estar desenvolvendo 

projetos de pesquisa coletivos, ou mesmo buscando publicação coletiva com outros 

colegas, o que demonstra que o campo está, sim, marcado pela concorrência, mas 

também que é a atividade coletiva que, no limite, indica a possibilidade de lucro para 

os componentes que trabalham em articulação. Esse movimento acaba por 

fortalecer a linha, o grupo, e, por conseguinte, o campo acadêmico da pesquisa 

sobre política educacional. 

 
Aí esse projeto que tem eu e o Prof. Fulano, que é da linha de 
Fundamentos, a gente trouxe ele pra cá da linha de Filosofia e ele 
discutiu um pouco com a gente dentro dessa perspectiva (Entrevista 
04). 
 
Eu acho que tem a ver com essa questão [clima harmonioso], mas 
você pode ver que, por um lado, uma definição clara do que é a linha 
de pesquisa e qual seu objeto de estudo e critérios para receber 
novos professores ajudam na definição do processo. Mas, por outro 
lado, é a convivência, o debate sobre os objetos é que pode fazer 
que gere um debate mais profundo do ponto de vista da própria 
orientação. Nem tem nada a ver com nada pessoal, mas com coisas 
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... Eu acho que mais seria talvez, um resultado de processos de 
discussão, debates etc que poderiam eventualmente aparecer. Mas 
acho que não é o caso específico, dada a afinidade temática, de 
metodologia, de pessoas que trabalham muito junto, eu e Fulana 
estamos num projeto, Fulana já teve outro projeto com Beltrana, 
Fulana está em outros projetos com Fulano e assim sucessivamente 
(Entrevista 01). 
 
E sempre que a gente foi chamado a fazer pesquisa por demanda 
interna, sempre que eu fui chamada eu tive a preocupação de levar 
outras pessoas interessadas em aprender. Eu tenho minhas 
pesquisas que são do meu interesse particular, mas é muito raro eu 
receber uma demanda de pesquisa e fazer só, sempre tem alguém 
fazendo junto. E com isso, esse trabalho sempre tem tido assim uma 
repercussão (Entrevista 09). 
 
 

Fazer pesquisa junto com outros também implica em receber os lucros, aqui 

dá para fazermos um destaque retomando a questão do par dialético “conhecimento 

e interesse” que, como já dissemos, está intrinsecamente ligado ao processo de 

produção do discurso. O interesse aqui pode repousar, por um lado, no desejo de 

ajudar os outros componentes do grupo a aprender mais, a se integrar no campo da 

pesquisa, especialmente quando esses são novatos. Mas, mesmo que isso não seja 

uma ação totalmente consciente, há, por outro lado, o desejo do trabalho aparecer, 

de ter uma ‘repercussão’, de fazer o núcleo ou a linha de pesquisa também aparecer 

no cenário acadêmico. Afinal, no limite e na lógica do processo acadêmico de 

construção do conhecimento, haverá sempre a busca pela distribuição e consumo 

do que foi produzido e quando se trabalha em grupo, esse processo tende a ser 

facilitado na medida em que um número maior de pessoas está envolvido. 

Outra estratégia bastante utilizada pelos pesquisadores nas linhas estudadas 

consiste no desenvolvimento de trabalhos interinstitucionais. Uma primeira 

observação que pode ser feita sobre esse processo é que ele pode ser revelador de 

uma inserção nacional ou regional do pesquisador ou a busca dessa inserção, o que 

gera uma maior possibilidade de reconhecimento pessoal e acadêmico, por parte da 

comunidade científica da área, o que, por sua vez, gera maior probabilidade de 

distribuição e consumo do discurso produzido. Sendo assim, vários dos nossos 

entrevistados se preocuparam em relatar o desenvolvimento de trabalhos 

interinstitucionais, já que isso pode também revelar o quantum de autoridade 

científica que o pesquisador possui.  
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É importante esse projeto de pesquisa: ele é interinstitucional, como 
a pesquisa pega Natal, Mossoró e Caicó, nós temos uma articulação 
com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, temos dois 
pesquisadores da estadual no projeto que facilitam a coleta de dados 
e temos o pessoal da secretaria de Educação, o pessoal que está 
querendo fazer o Doutorado com a gente vem e se integra à 
pesquisa e depois faz o projeto (Entrevista 05). 
 
A gente tá tentando fazer isso numa pesquisa que tem cinco pólos 
em várias partes do Brasil: Salvador tem dois pólos, Rio de Janeiro 
tem outro, Belo Horizonte tem outro, Campo Grande tem outro 
(Entrevista 11). 
 
 

Os trabalhos interinstitucionais, projetos ou pesquisas em desenvolvimento, 

também são uma forma de colaborar com outros núcleos de pesquisa, ou outras 

instituições, que estão interessados em crescer academicamente e que buscam 

apoio das grandes universidades, como é o caso dos PQIs que estão sendo ou já 

foram desenvolvidos em algumas das universidades foco dessa pesquisa. No caso, 

encontramos vários relatos de trabalhos nesse sentido que têm como objetivo 

também a formação de pessoal qualificado para as universidades que ainda estão 

com seus programas de pós-graduação fragilizados. 

 
Eu mesmo tenho [projeto interinstitucional], esse da trajetória dos 
administradores escolar na Bahia. Ele é interinstitucional com outras 
três universidades baianas, a UESc, que fica em Santa Cruz, a 
UESV, que fica em Vitória da Conquista e a UEFS, que fica em Feira 
de Santana, com a UFBA. Nós estamos construindo núcleo de 
trabalho localizado lá e aquela parte correspondente àquele 
município lá, caberia a eles, tomando como ponto o município-sede, 
fazer o estudo, porque são eles que, já formados ou não, alguns já 
concluíram suas pós-graduação em nível de mestrado, e tem até 
com doutorado também, e eles estão interagindo conosco montando 
uma espécie de pool de pesquisa interinstitucional, mas não ainda 
consolidado. É um ensaio que está se constituindo aos poucos 
(Entrevista 13). 
 
 

Como se vê, essa relação interinstitucional também é considerada a partir da 

relevância social para a formação de pessoal qualificado na região. A construção de 

novos grupos de pesquisa, a formação de pesquisadores que vão fortalecer outros 

PPGEs, especialmente aqueles que só têm curso de mestrado, são algumas das 

possibilidades que se abrem a partir dessas relações interinstitucionais. Assim, 

podemos entender que o interesse aqui está voltado para a consolidação do campo 

acadêmico na sua amplitude regional. Ou seja, trabalhar com outras instituições é 
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algo que pode trazer lucro particular para o pesquisador, já que ele vai aparecer 

mais no cenário, mas também gera uma consolidação da área. Daí que alguns dos 

nossos entrevistados se referem às contribuições sociais que o PPGE e a linha 

especificamente vêm ofertando nesse sentido de formação de quadros. 

No entanto, sentimos falta de uma interlocução mais sistemática entre as 

próprias linhas pesquisadas, o que pode representar um limite desse campo ou um 

paradoxo. Pois, na medida em que todos ou a maioria dos entrevistados 

reconhecem a relevância das relações interinstitucionais, seria certo supor que entre 

os componentes das linhas analisadas, que constituem os PPGEs mais fortes dos 

Nordeste e do Norte do Brasil, houvesse mais ações nesse âmbito, o que de fato 

não foi identificado. As relações envolvem na sua maioria um dos cinco PPGEs 

analisados neste estudo e os outros programas do Norte e Nordeste, que ainda 

estão se firmando no campo científico nacional, o que não deixa de representar um 

movimento muito relevante para nossa região na medida em que leva à melhoria 

dos mais frágeis, seja no quadro profissional, seja na possibilidade de ampliação do 

campo de pesquisa.  

Mas, a nosso ver, as possibilidades pouco exploradas de interlocução entre 

os pesquisadores das linhas aqui em análise revelam um campo em disputa 

internamente na região, desconsiderando que há a necessidade de uma afirmação 

em nível nacional. Vários fatores podem contribuir para esse quadro como, por 

exemplo, a distância territorial que existe entre os mesmos. Porém, se a luta tem 

como finalidade a inserção no campo científico e/ou acadêmico nacionalmente, 

esforços coletivos poderiam contribuir para uma inserção mais qualificada.  

As diversas estratégias aqui apresentadas e analisadas, que no momento 

representam uma seleção arbitrária da nossa pesquisa, foram exploradas numa 

tentativa de mapear convergências e divergências que colaboram ou não para a 

legitimação e consolidação do campo acadêmico da política educacional. E, 

juntamente com a discussão do capítulo anterior que envolve a relação 

conhecimento e interesse, puderam nos dar um panorama de como um campo 

acadêmico se movimenta e é conduzido no sentido de sofrer ressignificações que 

lhe conferem um desenho específico e multidimensional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Lógicas diferentes pautaram e ressignificaram a produção do conhecimento 

sobre política educacional, tomada aqui como uma prática social: as características 

do campo científico em si - lógica interna, e as contingências que marcam e 

constituem esse mesmo campo - lógica externa. Nesse primeiro grupo, podemos 

destacar as estratégias de manutenção/conservação e consolidação do campo; no 

segundo, a relação conhecimento e interesse é revelada nas análises. No bojo 

desse movimento de lógicas distintas e complementares, dois fatores são 

condicionantes para o desenho que essa prática social, enquanto subcampo do 

campo científico da educação, vem se revestindo na atualidade: a ação do Estado, 

por meio da implementação de programas e projetos educacionais e o sistema de 

regulação e avaliação instituído pela CAPES. Juntas, tais lógicas e as ações 

inerentes vão contribuir para a legitimação e a consolidação desse campo 

acadêmico, conforme preceitua a Teoria dos Campos de Bourdieu. Esse autor nos 

diz que um campo é legitimado quando produz conhecimento de maneira autorizada 

e com autoridade. 

Para ampliar nosso entendimento, podemos dizer que legitimidade é um 

termo associado à legalidade, pois se aplica à qualidade de um estado de direito, 

autenticidade, genuinidade, conformidade com a lei. Também é um termo utilizado 

para expressar compatibilidade com padrões sociais fundamentados na ética ou 

mesmo pelo reconhecimento da opinião pública (SOUZA JR., 2007). Quando 

podemos considerar que algo está consolidado? Consolidado é sinônimo de sólido, 

seguro, estável; é aquilo que tem fundamento real e é permanente. Assim, a busca 

de apreensão das ressignificações, que marcam o campo em estudo, foi balizada 

pela expressão da produção do discurso e pelos fatores que nos permitiram inferir 

sua legitimidade e consolidação.  

Em nossa pesquisa, foi possível não só reconhecer elementos que apontam 

para essa consolidação e legitimação e refletir acerca deles, como também as 

fragilidades, ambigüidades e contradições que marcam a produção do conhecimento 

no campo analisado, e, por fim, conferir e elaborar elementos transformadores e 

superadores das contradições e dificuldades apontadas na literatura, nos 

documentos e nos relatos dos pesquisadores.  
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Conhecimento interessado, transformado em prática discursiva, e estratégias 

articuladas para produção e distribuição dessa prática e especificamente do discurso 

que a constitui revelaram um campo pautado por jogos em disputa e por práticas de 

competição e cooperação que, no movimento dialético em que se inserem, 

expuseram um todo marcado por limites e avanços, que revelaram um campo 

acadêmico em processo de consolidação. 

Vale lembrar que, nesse trabalho, entendemos o discurso como prática social, 

e, assim, foi necessário compreender quais estratégias de produção, distribuição e 

consumo do discurso sobre política educacional possibilitam a formação e a 

ressignificação do campo acadêmico concernente. Tendo em vista os resultados que 

destacamos ao longo do nosso trabalho, sobretudo os contidos nos três últimos 

capítulos, aqui buscaremos, à luz dos mesmos, fazer uma reflexão sobre tal prática 

social.  

Na realização da pesquisa, consideramos que o campo acadêmico 

concernente não existia por si próprio, mas, como parte do campo científico da 

educação, tomando, assim, as características do mesmo, no que diz respeito ao que 

Bourdieu (2003) propõe como um campo: espaço de jogo de uma luta concorrencial 

pelo monopólio da autoridade científica “(capacidade técnica e poder social) e da 

competência científica (capacidade de falar e agir legitimamente, isto é, de maneira 

autorizada e com autoridade) que são socialmente outorgadas a um agente 

determinado” (p. 122). Seu funcionamento produz e supõe uma forma específica de 

interesses, científicos e políticos, que demandam práticas que nada têm de 

desinteressadas.  

Considerar as múltiplas dimensões em que estava envolvido o objeto, face à 

nossa opção metodológica que levou em conta a categoria da totalidade, implicou 

em desvelar o cenário atual em que a produção do conhecimento e a pós-graduação 

brasileira se inserem. Nesse percurso, pontuamos aspectos sociais e políticos que 

interferiram no formato e no sucesso que essa etapa da educação brasileira possui 

hoje. Desse modo, nos foi possível demonstrar a articulação do projeto de 

sociedade, predominante em nossa realidade, com as determinações emanadas do 

espaço capitalista internacional e como elas possibilitaram a emergência de um 

ramo da educação que goza de prestígio nacional e que difere da educação básica e 

até mesmo da educação superior, tendo evoluído qualitativamente desde sua 

instalação oficial na década de 1960. 
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A partir desse quadro, tratamos dos rumos e das possibilidades que as 

pesquisas sobre política educacional assumiram ao longo da consolidação dos 

PPGEs brasileiros, caminho que nos permitiu demonstrar as singularidades dessa 

área de pesquisa na atualidade, temas e objetos de estudo que têm sido 

privilegiados. E nos permitiu, também, localizar as particularidades dos PPGEs do 

Nordeste brasileiro, espaço empírico dessa tese. Nesse movimento, a realidade 

dessa região, historicamente menos privilegiada política e economicamente que as 

regiões do Centro-Sul do Brasil, revela suas marcas nos PPGEs daqui. 

Na busca pelas ressignificações desse campo, buscamos mapear as linhas 

de pesquisa dos PPGEs em foco. Assim, pudemos classificá-las em dois grupos, 

segundo o título e descrição ementária da linha: as que possuem características 

homogêneas, ou seja, tomam a política educacional como objeto privilegiado de 

estudos; e as que têm características heterogêneas, ou seja, as que trabalham com 

outros temas em articulação com a política educacional.  

Esse momento foi bastante rico para o estudo, pois nos permitiu identificar 

diferentes construções discursivas. Essas construções, presentes no título e na 

descrição das linhas, mostraram como a pluralidade e as multi-significações do 

termo política educacional estão presentes nos discursos. Mostraram também que 

há uma temporalidade marcando o discurso sobre a temática, de forma que os 

temas privilegiados nas pesquisas denunciam o período histórico que estamos 

vivendo. Por outro lado, arranjos contingenciais puderam ser percebidos, de forma 

que, nas linhas, foi possível encontrar indicações de objetos de estudo que não são 

diretamente ligados ao tema política educacional, mesmo em algumas linhas que 

consideramos homogêneas. Projetos de pesquisa que versavam sobre temáticas 

diferentes do que o discurso presente nas linhas anunciava mostraram 

ambigüidades e inconsistências que também marcam esse campo. 

Tais ambigüidades e inconsistências são frutos das lógicas interna e externa 

que marcam o campo. Por um lado, os formatos assumidos pelas linhas e pelos 

próprios programas evidenciam uma busca de adequação aos determinantes da 

CAPES e, por outro, expressam os arranjos necessários para inserção de novos 

pesquisadores no campo. Quer dizer, o que muitas vezes pudemos apreender é que 

a linha toma esse ou aquele formato para atender às necessidades e 

especificidades de novos pesquisadores ou de novos interesses de pesquisas, que 

surgem no seu interior sem se descuidar das exigências dos processos de regulação 
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e de avaliação. Nesse sentido, como aos olhos da CAPES não é possível construir 

tantas linhas quantos pesquisadores e objetos de estudos que vão surgindo nos 

programas, é necessário lançar mão de arranjos que permitam construir 

ementas/descrições nas quais cabem mais do que a coerência e a consistência 

permitiriam. 

Para dar conta das nossas questões de pesquisa, foi necessário encontrar, 

nos discursos, as marcas constitutivas e representativas dessa prática social. Assim, 

tratamos essas marcas como fatores que influenciam a escolha dos objetos de 
estudo por parte dos pesquisadores. Nesse momento trabalhamos com a relação 

conhecimento e interesse, par dialético que constitui e é inseparável na produção do 

conhecimento. Consideramos, então, que no interior de um campo acadêmico 

(subcampo de um campo científico) não há conhecimento desinteressado 

(BOURDIEU, 2003, 2004).  

Os resultados mostraram, sem surpresa, que programas e projetos 

educacionais são focos de estudos privilegiados, o que pode ser tomado como algo 

positivo, já que há uma necessidade de entender esses programas e projetos em 

sua relevância social. Tal conclusão é uma evidência de um campo que é marcado 

pelos condicionantes advindos da política educacional (enquanto ação do Estado), 

mas foi necessário entender o porquê dessa escolha.  

Assim, identificamos que a escolha pelos temas de pesquisa é algo 

contingencial, movida por interesses que são ao mesmo tempo científicos e 

políticos. Ou seja, contingências distintas influem sobre essas escolhas: convites 

para trabalhar em determinados projetos ou programas; “modismos” que levam os 

pesquisadores a estudar programas que visam dar conta de problemas sociais da 

moda; convite de instituição ou órgão governamental; tema pouco explorado; 

influência de grupo ou pesquisador mais experiente, etc. 

Importa destacar que, no movimento de escolha, o pesquisador, no interior do 

campo, está em busca de ampliação da sua autoridade científica, que se dá pelo 

aumento do capital científico. Assim, ele busca se aproximar de um objeto ‘rentável’ 

cientificamente falando, ou seja, há no movimento dessa escolha uma antecipação 

perceptiva do lucro científico, em função do capital acumulado que o investimento 

nessa pesquisa pode gerar. Assim, programas ou projetos novos, por exemplo, pelo 

fato de terem sido pouco explorados, se apresentam como bons objetos de estudo. 

Isso porque a originalidade da produção do conhecimento é um dos desejos de todo 
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pesquisador, afinal “o reconhecimento é função do valor distintivo de seus produtos 

e da originalidade que se atribui coletivamente à contribuição trazida por ele aos 

recursos científicos já acumulados” (BOURDIEU, 2003, p. 121). 

No entanto, limites puderam ser observados. Há o caso das pesquisas 

encomendadas, que colocam em xeque a autonomia do pesquisador e da própria 

universidade na produção do conhecimento. Pois, como sabemos, esse tipo de 

pesquisa tem que atender ao que foi solicitado, podendo inibir, muitas vezes, a 

expressão crítica do pesquisador. Outro limite que encontramos é o fato de que, 

algumas vezes, o objeto de estudo dos alunos é tomado como objeto de estudo do 

professor/pesquisador, havendo aí uma inversão de papéis. Esse fato revela que há 

sérios limitadores à possibilidade de aparecimento de novas temáticas e certa 

manipulação ou, ainda, pouca maturidade na vivência acadêmica. 

Uma outra providência nossa foi demarcar as estratégias de delimitação e 
de conservação do campo, empreendidas pelos pesquisadores, que têm por 

objetivo a manutenção e a legitimação do mesmo. Assim, pudemos observar que 

esse campo é marcado por estratégias individuais e coletivas de 

consolidação/manutenção que são pautadas por lutas pela aquisição de autoridade 

científica, mas também por ações de cooperação entre os pesquisadores que 

buscam, juntos, fazer esse campo aparecer.  

A opção teórico-metodológica foi considerada como uma dessas estratégias, 

isso porque a mesma interfere nas condições de produção do discurso. Nesse 

âmbito, encontramos linhas mais homogêneas e outras heterogêneas no que se 

refere à filiação teórico-metodológica dos seus pesquisadores. Cada uma contribui 

de uma forma diferente para a manutenção do campo: nas homogêneas, não há 

uma luta explícita por ocupação de espaço, e cada pesquisador encontra um 

ambiente propício para desenvolver seu trabalho; nas heterogêneas, vão existir lutas 

por espaço, com cada pesquisador tentando conquistar mais orientandos, publicar 

mais textos, e outras estratégias articuladas que, no conjunto, vão lhe conferir maior 

autoridade científica, mas que também vão contribuir na manutenção do campo. Ou 

seja, tendências hegemônicas não são uniformes, havendo também rompimentos. 

Por exemplo, numa das linhas com tendências divergentes, há uma perspectiva 

promissora em termos de produção do conhecimento, pois as tendências têm 

características diferentes, são fortes, se contrapõem. Mas ao se contraporem, não 
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enfraquecem o campo, pois há um embate que gera produção, o que, por sua vez, 

tende a fortalecer o campo. 

A entrada de novos pesquisadores e a escolha dos orientandos também são 

estratégias de manutenção. Nesse sentido, vimos que cada PPGE possui seu 

regimento interno, com regras para a entrada de novos professores/pesquisadores e 

de novos alunos também. No entanto, nem sempre as regras são cumpridas. Há 

casos em que pesquisadores ainda pouco experientes são aceitos na linha para que 

a mesma, literalmente, não encerre suas atividades; ou porque há uma falta de 

pesquisadores que se interessem pelo foco temático da linha. Ora, esses constituem 

fatores de fragilização da linha de pesquisa, o que pode se rebater na constituição e 

legitimação do campo.  

A fragilização aqui vai acontecer por vários aspectos, isso porque quem ainda 

não tem maturidade, como pesquisador, não pode ser bom orientador. Além disso, 

na condição de novato, suas possibilidades de produzir e distribuir o discurso 

revelam-se ainda pequenas. Na verdade, vemos que há certo ritual na entrada dos 

novatos: nem sempre ele escolhe os seus orientandos. Como disse um de nossos 

entrevistados: ele paga um “pedágio”, ou seja, ele orienta o que os pesquisadores 

mais experientes não quiseram orientar. Isso traz algumas implicações para a 

manutenção e consolidação do campo. Uma delas, talvez a mais grave, é que esse 

próprio pesquisador, ainda novato, vai ter poucas chances de aprofundar o 

conhecimento do seu objeto particular de investigação. Ele tem que se preocupar 

em estudar outros temas, para dar conta de orientar os alunos. Apenas quando esse 

pesquisador consegue uma posição de maior respeito e status dentro do grupo é 

que ele consegue focar o seu objeto específico e trazer uma maior contribuição para 

o campo. 

Duas outras estratégias estão diretamente vinculadas à produção e à 

distribuição dos discursos: busca de financiamento e de publicação. Aqui foi 

possível observar que a condição de Região menos privilegiada em relação ao 

centro-sul do Brasil marca profundamente essas estratégias: conseguir 

financiamento e publicação para as pesquisas é mais difícil aqui do que lá. A 

concorrência por editais é nacional, e para um campo em processo de consolidação 

tudo é mais difícil. Por outro lado, mesmo numa condição de menor privilégio 

financeiro e estrutural, as regras e exigências do sistema nacional de avaliação são 

as mesmas. Assim, foi nesse movimento que pudemos identificar ações de 
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cooperação por parte dos pesquisadores, muitas delas com a intenção de atender a 

essas exigências. Conseguir um financiamento para um projeto coletivo é mais fácil 

do que para um individual; conseguir publicar coletivamente também é mais fácil.  

No entanto, observamos que muitas vezes as exigências levam os 

pesquisadores a publicarem seus trabalhos de qualquer maneira, em qualquer lugar, 

o que pode ser uma questão delicada. Ao mesmo tempo em que permite o 

atendimento das exigências básicas de publicação da CAPES (lógica externa), pode 

atrair descrédito sobre o pesquisador e o produto da pesquisa (lógica interna). Isso 

porque a comunidade científica já demarcou regras de publicação e já elegeu os 

meios legítimos para essa publicação (sistema qualis, exigência de ISBN ou ISSN, 

dentre outros). 

Guardando íntima relação com as estratégias anteriores, encontramos em 

duas outras, nas relações internas e nas interinstitucionais entre os 
pesquisadores que compõem o campo acadêmico, alguns limites. Percebemos 

laços afetivos marcando essas relações muito mais que laços acadêmicos. A 

produção nos PPGEs, na sua maior parte, é individualizada. Há cooperação 

acadêmica quando há um interesse (científico e político) e uma aproximação teórico-

metodológica. Quanto às relações interinstitucionais, pouco se conseguiu observar 

entre as linhas aqui investigadas.  

Em síntese, podemos dizer que observamos na construção desse campo 

acadêmico forte processo de formação – o campo se auto-reproduz (influência 

interna) e reproduz por influência externa. Esse processo não acontece de forma 

uniforme, mas o campo fica fortalecido com estratégias diferentes. A influência 

externa vem principalmente pelos programas e projetos educacionais lançados pelo 

poder público. São eles que vão se transmutar em objeto de estudo e, nesse 

processo, transformam-se em novos discursos que vão gerar mudança social. Mas 

esse é um processo lento, porque o tempo da política é muito mais rápido que o 

tempo acadêmico, assim há maior inserção da política na academia do que da 

academia na política.  

Há fragilidades reveladas nas estratégias de delimitação e consolidação do 

campo, como pudemos mostrar, mas também é possível identificar a busca de 

qualificação e inserção nacional. Assim, encontramos, nos PPGEs do Nordeste, 

vários pesquisadores cujas publicações são sucesso nacional, outros que assumem 

posições de destaque em órgãos federais ligados à produção científica e também 



 235

em associações científicas e acadêmicas de reconhecimento nacional. Mas, 

quantitativamente, isso ainda é um dado pequeno, quando comparamos com o 

Centro-Sul do país.  

Ainda foi possível observar que esse campo é marcado por estratégias 

individuais e coletivas de consolidação/manutenção que são pautadas por lutas pela 

aquisição de autoridade científica, mas também é marcado por ações de cooperação 

entre os pesquisadores que buscam, juntos, fazer esse campo aparecer. 

Pode-se concluir que, mesmo esse campo tendo surgido no bojo do modismo 

da análise das políticas públicas, e apesar das dificuldades e fragilidades 

encontradas nos PPGEs da região Nordeste, há uma tendência a um enraizamento 

do processo de produção concernente o que parece apontar para o fortalecimento 

do campo acadêmico analisado. 

Por fim, a partir do movimento circular de uma pesquisa que consiste em 

responder parcialmente às questões e em produzir novos conhecimentos que são 

sempre provisórios, novas questões de estudo são elaboradas e algumas 

proposições podem ser lançadas. Tais proposições, relacionadas à produção do 

conhecimento, visam indicar estratégias para avançar na consolidação do campo 

acadêmico da política educacional. 

Primeiro, podemos elencar novas questões para estudos futuros: que 

mudanças discursivas e sociais podem ser sentidas na política educacional do 

Nordeste brasileiro no século XXI? Até que ponto o discurso produzido sobre o tema 

política educacional tem sido incorporado nas políticas de educação municipal? 

Existe interesse dos gestores municipais em desvelar os resultados de pesquisas 

que eventualmente tenham sido elaboradas sobre política educacional no seu 

município?  

As proposições que queremos sistematizar a partir de agora partem da 

compreensão de que um campo é espaço de luta e concorrência sim, mas considera 

em primeiro lugar que o campo aqui em estudo faz parte de um todo maior. Estamos 

falando de um lugar historicamente situado: a região Nordeste do Brasil; mas 

também estamos falando de um campo cuja luta pela aquisição da autoridade 

científica faz parte do habitus incorporado. Assim, tomando de empréstimo a 

metáfora de Bourdieu (2003b), as proposições vão em busca de reduzir as 

rivalidades inerentes à “cidadela dos sábios” especificamente nesse bairro mal-

consolidado da política educacional. Essas reduções, a nosso ver, são possíveis se 
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olharmos para esse campo como o ‘nosso campo’ e trocarmos algumas estratégias 

de concorrência e competição por outras de cooperação. Assim, é possível o 

enfrentamento do processo de avaliação e regulação que não leva em conta a 

realidade regional. 

Nesse sentido, nossas proposições podem ser organizadas em dois blocos 

que se articulam e que, juntos, podem ajudar a uma maior legitimação e 

consolidação do campo.  

O primeiro bloco diz respeito ao funcionamento interno das linhas e toma, 

como ponto de fragilidade, as ambigüidades e inconsistências observadas, 

causadas em boa parte pela pouca articulação interna entre os pesquisadores que 

compõem as linhas. Essa pouca articulação não é característica de todas as linhas, 

encontramos aquelas que organizam um trabalho coletivo, que apontou para um 

maior fortalecimento dos grupos e das pesquisas, de forma que são as estratégias 

que captamos nesses espaços que nos inspiram na elaboração dessas proposições.  

 

• Implantação de uma rede de atividades integradas 
 

Aqui retomamos as considerações de Severino (2002), que define uma linha 

de pesquisa como um centro temático suficientemente delimitado que deve refletir a 

especialidade e as competências dos docentes/pesquisadores do programa, 

devendo se constituir também numa central para a docência no interior do programa, 

para a definição de grupos de estudos, para a definição de objetos de estudos das 

dissertações e teses, enfim, para a produção do conhecimento desenvolvida dentro 

do programa. Mais que isso, esse autor ressalta que as linhas de pesquisa devem 

ser sempre constituídas e desenvolvidas por um sujeito coletivo, onde se possa 

buscar a superação do trabalho solitário e individual e docentes/pesquisadores e 

alunos se reconheçam como integrantes da mesmas e formem uma identidade entre 

si, com vistas a construir um conhecimento consistente, integrado e convergente.  

É com essas considerações que defendemos as seguintes atividades 

integradoras com vistas à constituição desse sujeito coletivo no interior das linhas e 

da superação das fragilidades e ambigüidades internas: 

 

- Encontros sistemáticos e obrigatórios com os integrantes das linhas (professores e 

alunos); 
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- Seminários de discussão e apresentação de projetos de pesquisa, dissertações e 

teses; 

- Elaboração de projetos de pesquisa coletivos; 

- Articulação com programas de áreas afins (Ciência Política, Sociologia, Serviço 

Social, dentre outros), com o intuito de aprofundar a compreensão sobre a área 

interdisciplinar da política educacional; 

- Revisão freqüente de disciplinas oferecidas, com vistas à atualização necessária e 

ao oferecimento de novas disciplinas, que contemplem temáticas atuais; 

- Incentivo ao intercâmbio acadêmico (entre programas de áreas afins).  

 

No segundo bloco, nos preocupamos com o funcionamento do campo do 

Nordeste como um todo. Nesse caso, as propostas podem ser sintetizadas da 

seguinte forma:  

 

• Implantação de uma rede de relações interinstitucional 
 

A nosso ver, as fragilidades, que marcam as relações interinstitucionais entre 

as linhas dos PPGEs estudados, favorecem amplamente essa situação do campo. 

Assim, propomos a criação e implementação de uma rede de relações 

interinstitucionais que possibilite maior intercâmbio colaborativo entre os grupos de 

pesquisas e pesquisadores da área.  

Nessa rede, é preciso o desenvolvimento de ações coletivas que visem 

qualificar o quadro de profissionais-pesquisadores (os experientes e os iniciantes); 

fortalecer o entendimento dessa área multidisciplinar que é a política educacional; 

fortalecer as linhas de pesquisa dentro dos PPGEs, mas que também são ações que 

estão direcionadas para o fortalecimento dos PPGEs como um todo. Nesse sentido, 

a rede deverá estar voltada para o desenvolvimento de ações colaborativas como as 

citadas abaixo:  

 

- Incentivo ao intercâmbio acadêmico (intercâmbio de estudantes de outros 

programas ou com co-orientação de pesquisadores-parceiros de outros programas);  

 - Incentivo ao intercâmbio científico-cultural (presença maior e mais constante nas 

bancas de qualificação e defesa; aulas, conferências e seminários inter-programas);  
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 - Organização coletiva e colaborativa de eventos científicos, que versem sobre a 

política educacional no Nordeste (criação de novos eventos locais e organização de 

eventos nacionais de peso aqui no Nordeste – aqueles que só acontecem lá no 

Centro-Sul)  

 - Maior envolvimento e participação efetiva na realização e organização do EPENN 

(Encontro de Pesquisa em Educação do Norte e Nordeste), com atenção especial do 

GT Estado e Política Educacional.  

 - Fortalecimento dos meios de divulgação da produção (revistas eletrônicas e 

impressas; livros - inclusive coletâneas inter-programas; entre outros); 

 - Criação de equipe de força tarefa, que tenha como objetivo colocar o Nordeste 

como foco de ações de políticas redistributivas por parte do MEC/CAPES, ou seja, 

uma nova edição do Programa Nordeste de Pós-Graduação, pois, como sabemos, o 

anterior não cumpriu o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. O Programa 

teria como objetivo principal o fortalecimento dos PPGEs existentes 

(especificamente aqueles que só têm cursos de mestrado) e a criação de novos 

PPGEs, cujo desenho levasse em consideração a realidade local.  

 

Tais estratégias integradas, a rede de atividades e a rede interinstitucional, 

contribuirão para o fortalecimento dos PPGEs do NE em relação aos do Centro-Sul 

do país, isso porque consideramos que as mesmas contribuirão para diminuição do 

desequilíbrio existente na correlação de forças, que marcam as regiões territoriais 

brasileiras.  

Para finalizar, destacamos que um campo acadêmico, inserido numa região 

desprivilegiada como o Nordeste do Brasil, deve ser compreendido não só como 

espaço de luta, mas também de cooperação entre os agentes que dele fazem parte. 

Ele pode inclusive ser entendido como espaço privilegiado de estratégias de 

cooperação com vista à sua consolidação.  

Nesse caso, não estamos defendendo que um campo sobrevive sem lutas, 

mas nessa especificidade político-geográfica em que se insere nosso objeto de 

estudo, essa luta deve ser coletiva. Por outro lado, esse campo de produção deve 

visar especificamente a luta por uma política com qualidade social. Os problemas 

sociais da moda devem sim transmutar-se em objetos de estudo, mas com um 

direcionamento prático mais efetivo.  
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Assim, ao ter analisado esse campo, trazendo à tona os seus avanços, suas 

fragilidades e essas reflexões, esperamos estar prestando uma contribuição e 

trazendo subsídios que possam se somar à luta maior por uma política educacional 

consistente e coerente com o contexto de construção de uma educação e de uma 

sociedade livres e igualitárias. 
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Indicadores). Disponível em: 
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<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002f. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002g. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002h. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002i. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002j. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002k. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002L. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002m. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
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<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2002n. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003a. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003b. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003c. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003d. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003e. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003f. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
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<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003g. (Cadernos de 
Indicadores). 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003h. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003i. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003j. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003k. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003L. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003m. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2003n. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 
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BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004a. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004b. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004c. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004d. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004e. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004f. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004g. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 
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BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004h. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004i. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004j. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004k. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004L. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004m. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2004n. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 
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BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005a. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005b. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005c. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005d. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005e. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005f. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005g. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005h. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 



 257

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005i. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005j. (Cadernos de 
Indicadores). 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFRN. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005k. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Programa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005L. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005m. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFC. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2005n. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Proposta do Programa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006a. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFBA. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006b. (Cadernos de 
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Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Proposta do Programa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006c. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006d. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPE. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006e. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Proposta do Programa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006f. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Linhas de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da Pós-
Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006g. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 

BRASIL. MEC/CAPES. Projetos de Pesquisa - EDUCAÇÃO/UFPB. Memória da 
Pós-Graduação. Sistema de Avaliação. Brasília, CAPES, 2006h. (Cadernos de 
Indicadores). Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/opencms/opencms/avaliacao/cadernos>. Último acesso 
em 21 de junho/2008. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A  
 ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
CURSO DE DOUTORADO 
NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E 
GESTÃO DA EDUCAÇÃO  
 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Caracterização dos entrevistados 
 
Nome: _________________________________________________ 
Instituição___________ 
 
1. Formação profissional: 
Graduação: _______________ Instituição:_______________ Ano: ___________ 
Pós-graduação: ____________ Instituição:_______________ Ano: ___________ 
 
2. Tempo de atuação profissional 
Educação básica:__________ 
Educação Superior – Graduação: ______________ 
   Pós-Graduação___________ 
 
 
Questões relativas ao interesse particular pelo tema: 
 
Há quanto tempo vc pesquisa sobre o tema política educacional? Como surgiu o 
interesse pelo tema? 
 
Que temáticas têm permeado seus estudos nos últimos dez anos? 
 
Como escolhe os objetos de estudo? Que fatores influenciam nas escolhas das 
temáticas? Elas têm mudado de foco? Por que? 
 
Qual abordagem metodológica vc costuma usar nas suas pesquisas? Do ponto de 
vista das orientações teóricas? Como tem surgido e se inserido na metodologia? Há 
mudanças significativas nos últimos dez anos? 
 
Questões relativas ao programa: 
 
Há quanto tempo vc está inserido no PPGE? Como vc se tornou membro do 
Programa e especificamente desta linha? Sempre atuou na linha atual? 
 
Qual a análise que vc faz da linha hoje?  
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a) em relação ao seu percurso histórico 
b) em relação aos seus membros 
c) em relação às temáticas discutidas 

 
Como se dá o processo de inserção de novos pesquisadores/professores na linha? 
E a aceitação dos alunos? 
 
Você participa de quantos projetos? Eles são realizados em parceria com outros 
pesquisadores do programa/linha? Fale um pouco sobre os projetos atuais e sobre 
esse processo de parceria. 
 
 
Existem projetos interinstitucionais dentro do núcleo? Qual a origem e quais os 
critérios para sua aceitação/implementação pelo núcleo? 
 
 
Como vc caracterizaria a relação entre os diversos professores do núcleo/linha? E a 
relação entre os diferentes núcleos do Programa? 
 
Como vc caracterizaria o perfil dos alunos do núcleo, especificamente seus 
orientandos? Quais os critérios para a escolha deles? 
 
 
Seus orientandos costumam seguir sua tradição metodológica?  
 
Faz parte da minha pesquisa busca de dados pela rede de internet, vi projetos seus 
registrados no lattes. Estão todos lá? Que forma de financiamento eles possuem? 
Vc tem alunos bolsistas para lhe ajudar nos mesmos? 
 
Vc tem participado dos eventos importantes sistematicamente? Quais? 
 
Por fim, eu gostaria que vc me falasse que avaliação geral vc faz da pós-graduação 
no NE, especialmente da pós-graduação em educação e do tratamento sobre o 
tema política educacional. 
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APÊNDICE B 
QUADRO DE ANÁLISE INICIAL 

PROGRAMAS NO NE E AS LINHAS DE PESQUISA 
(Condições de possibilidade/atuação dos grupos) 

 
 

Quadro de análise inicial 
Programas no NE e as Linhas de Pesquisa 

 
 

Condições de possibilidade/atuação dos grupos 
Institui

ção 
Origem da 

linha 
Composição 
/representati-

vidade 

Relação 
entre 

participantes 
Matriz 
teórica 

Interesse 
pelo tema 

UFC 

Orientação 
capes/ade-
quação de 
novos 
professores 

Pouca 
expressividade 
da área de 
política – linha 
ampla, história 
tem maior 
representativi-
dade – grupo 
disperso 

Dispersa – 
poucas 
relações tanto 
afetiva quanto 
de pesquisa 

Diversas 
– 
divergen-
tes 

Fraco, 
disperso – 
poucos 
projetos e 
dissertações/ 
teses em 
andamento 
sobre o tema 

UFRN 

Orientação 
Capes/ori-
gem de uma 
base de 
pesquisa 

Grupo coeso 
em torno de 
um líder – 
poucos 
componentes, 
mas 
consolidado - 
expressão 
nacional - 
Linha bem 
definida e 
consolidada 

Coesão – 
trabalhos 
coletivos; 
orientações 
coletivas; 
centradas 
num líder. 
Relação 
afetiva boa 

Matriz 
única de 
aborda-
gem 

Forte – 
projetos, 
dissertações 
e teses 
sempre 
convergem 
para o tema, 
com alguns 
pequenos 
desvios que 
advêm da 
aceitação de 
orientandos 

UFPB 

Divisão de 
linha 
anterior/orien
-tação capes 
adequação 
de novos 
professores 

Em fase de 
reformulação – 
orientação da 
capes para 
maior 
focalização e 
identidade da 
linha 

Dispersa – 
poucos ou 
nenhum 
trabalho 
coletivo 
Relação 
afetiva boa 

Diversas  Médio – linha 
muito grande 
devido à 
aceitação de 
novos 
pesquisado-
res, o 
interesse 
ficou 
dispersado 
nas várias 
áreas de 
concentração 
da linha – a 
reformulação 
visa corrigir 
esse desvio 
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UFPE 

Já nasceu 
como 
concentração 
do programa 

Linha bem 
definida e 
consolidada – 
em expansão 

Aproximações 
por interesses 
de temas em 
estudo – 
pesquisas 
coletivas em 
andamento. 
Relação 
afetiva boa 

Diversas 
– conver-
gentes 

Forte - Forte – 
projetos, 
dissertações 
e teses 
sempre 
convergem 
para o tema 

UFBA 

Influência 
estrangeira/ 
Organismos 
internacionais 

Consolidado – 
linha bem 
definida na 
área de 
política  

Aproximações 
por interesses 
de temas em 
estudo - 
pesquisas 
coletivas em 
andamento. 
As relações 
afetivas 
dependem 
dos 
interesses por 
pesquisa/atua
ção. 

Diversas 
– 
divergen-
tes 

Forte - 
projetos, 
dissertações 
e teses 
sempre 
convergem 
para o tema, 
com alguns 
pequenos 
desvios que 
advêm da 
aceitação de 
orientandos 
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APÊNDICE C - MAPA DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 
PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO DOS DISCURSOS. 
EXEMPLO DA UNIVERSIDADE E 

 
Observação: Trabalhamos com cinco universidades, de forma que elaboramos cinco mapas de análise. Aqui anexamos 
apenas o mapa analítico de uma delas para que os avaliadores tenham conhecimento dos processos de análise em 
andamento. 

 
Tema de Análise UNIVERSIDADE E 

Entrevista 11 
Condições de produção 
(Formação, 
Origem/estrutura da 
linha, Matriz teórica 

Formação - já como aluno de economia eu comecei a ver uma relação entre a economia e a educação; eu fiz 
pós-graduação em estudos latino-americanos com a idéia de me especializar no Brasil, me especializar sobre 
o Brasil; um programa de educação internacional comparada; 
 
Origem/estrutura da linha - Na verdade isso aconteceu, essa linha não existia quando a gente chegou, ela 
foi implantada em 95 (97?), na verdade o programa já existia muito antes sem essa linha. Foi quando eu 
assumi a coordenação do Programa Nordeste 2 de pós-graduação, nós fizemos toda uma reformação do 
Programa Nordeste 2, e isso era uma tendência nacional, e nós assumimos essa tendência, e decidimos 
reformar o programa em função de linhas ou de núcleos específicos do programa, a gente chama linha 
porque a capes chama linha, mas para nós eram núcleos. E os núcleos então tinham realmente uma 
estrutura, era uma forma de descentralizar o programa e criar subgrupos dentro do programa. E cada núcleo 
pela sua programação, pelos alunos que iam entrar, cada núcleo tinha de ter uma determinação conceitual do 
que era, qual era seu tema, o que estava trabalhando, qual era sua perspectiva teórico-metodológica, todas 
essas coisas que a gente cobrou desde 92, na verdade isso foi feito em 92, mas foi aprovado aqui pela 
câmara de pós-graduação em 93. Então a partir de 93 o programa foi formalmente organizado por núcleos, 
porque antes falavam sobre linhas mas era algo muito superficial, nós falávamos de linhas por causa da 
capes, mas na verdade não tinha vida, não tinha substância e a partir de 93 então nós nos organizamos e 
cada núcleo era responsável, pelos seus seminários, pelos seus alunos, cada núcleo participava 
politicamente do programa como núcleo e etc. Bom, nesse primeiro momento em 93 ainda essa linha não 
existia, nós tínhamos educação e trabalho, currículo, etnia, nós tínhamos alguma coisa que tratava de 
história, política e ... mas não era muito forte, era história, política e... mas forte na história do que na política. 
E a pessoa naquela época que trabalhava mais com política era Fulano, que também era um dos fundadores 
do programa, foi coordenador quando eu cheguei aqui. 
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Naquela época em 95 mostrando como as coisas acontecem, nós recebemos uma visita da fundação Ford, 
do representante da fundação Ford, querendo que a gente organizasse uma linha sobre gestão e sobre 
preparação de gestores, porque a Ford ia entrar nessa questão da gestão da educação escolar e o 
representante veio para cá e nos disse: olhem vcs fazem um projeto que nós vamos financiar o projeto, e 
queremos um projeto grande porque nós queremos investir na gestão escolar e queremos investir no 
nordeste porque sabemos que no NE tem bastantes dificuldades (origem da linha circunstancial – 
financiamento, intervenção de organismo internacional). 
e a partir do projeto nós lançamos a revista Gestão da Educação e a partir do projeto nós conseguimos 
equipar o espaço físico em que o núcleo se reunia e é claro que a partir disso, nós conseguimos angariar 
novos participantes que estavam interessados em participar da linha e isso acabou fortalecendo a linha. A 
linha na verdade começou em 95 continua até hoje. 
por exemplo, a estrutura do nosso programa faz com que a linha seja responsável por fazer a seleção e 
tem que ter encontros com os alunos. E o momento da seleção é um momento importante para a linha porque 
todos os professores participam 
 
Matriz teórica - Eu venho da área de economia e o que me colocou em contato com a educação e me deu 
essa articulação entre educação e economia, era famosa teoria do capital humano, e a teoria de capital 
humano foi um grande, na década de 60, quando eu era aluno de graduação quando eu vi pela primeira vez 
essa perspectiva teórica que era muito nova, que argumentava que educação poderia ser alvo de estudos 
econômicos, (?) na verdade foi a teoria de capital humano que me trouxe para a educação e no decorrer do 
tempo a gente vai ajustando... a própria teoria do capital humano era a base, ou se estava contra ou estava 
fora e várias publicações argumentavam nem contra nem a favor, mas eram aperfeiçoamentos ou adaptações 
(?) na perspectiva dessa área e vc termina não aceitando nem rejeitando totalmente, mas buscava articular 
essas perspectivas. 
Agora eu tenho uma publicação que talvez seja a mais importante publicação minha, que tem totalmente uma 
outra perspectiva teórica que se baseia, e que era chamada a teoria de conflito de estado que partiu de 
Weber e nesse trabalho a gente tem todo um argumento contra a teoria do capital humano, contra o 
funcionalismo, então de certa forma, se vc vê minha trajetória histórica tem (?) com diferentes perspectivas. A 
mesma coisa acontece, há muito tempo eu tenho pesquisado com uma perspectiva quantitativa, mas na 
minha trajetória tem pesquisas de cunho mais qualitativo, então depende da circunstância, depende de onde 
vc vai fazer uma contribuição, vc vê uma lacuna que vc acha que pode preencher então a gente vai fazendo a 
mudança no que for necessário...  
 
Essa pesquisa é muito (pesquisa atual dele), ela é baseada muito numa relação funcionalista ou 
economicista, num sentido em que nós vamos buscando relações e tentamos contribuir para produtos e 
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nosso produto é aprendizagem e (...) Aqui a preocupação é a continuidade, a gente quer descobrir fatores 
que são trabalháveis que o setor público poderia aproveitar para tomar decisões e montar políticas que 
poderiam melhorar os resultados e a gente tá focalizando as primeiras séries, de primeira à quarta série, e a 
pesquisa é financiada pela fundação Ford, é financiada pela Faperj, mas a pesquisa é bem interessante por 
conta do seu sentido de continuidade (...) 

Ação dos atores 
(Relação com os alunos – 
projetos, atuação na 
linha) 

Relação com os alunos - Eu só aceito aluno que encaixa dentro do meu trabalho, então eu sou muito seletivo 
no sentido de escolher alguém que vai trabalhar comigo e vai participar da minha pesquisa e vai me ajudar 
(argumento centralizador, alta modalidade pelo verbo ser – SOU MUITO SELETIVO– Fairclough). E a gente 
tenta enfatizar essa idéia de publicar, de pesquisar em conjunto.  
 
Mas em 95 nós percebemos que muitos de nós estávamos trabalhando com política sem uma ligação, 
estávamos dispersos, um estava na linha de história, eu estava em educação e trabalho, eu já trabalhava 
com financiamento mas ainda estava nessa linha de educação e trabalho, tinha a Cicrana que também estava 
começando a tratar com políticas. Fulana, na verdade era importante porque ela era coordenadora naquela 
época e Fulana, naquela época em 95 mostrando como as coisas acontecem, nós recebemos uma visita da 
fundação Ford (...) 
 
Vários projetos concluídos – projetos em andamentos; com financiamento de fontes diversas; 
relações interinstitucionais; projetos coletivos;  
 

Movimentos de 
conciliação/conflito 
(entrada na linha 
/trabalho 
coletivo/discordâncias 
/aproximações por 
interesses de temas de 
estudo, relações 
afetivas 

Acho que esse movimento aparece das ações/condições e interesses 
(entrada na linha /trabalho coletivo/discordâncias /aproximações por interesses de temas de estudo, 
relações afetivas) 
E o que dá uma certa força para nossa linha, é interessante que o financiamento que eu falei já acabou, 
infelizmente já acabou, então não tem dinheiro como antes, mas a linha, por exemplo, a estrutura do nosso 
programa faz com que a linha seja responsável por fazer a seleção e tem que ter encontros com os alunos. E 
o momento da seleção é um momento importante para a linha porque todos os professores participam e nós 
temos um relacionamento entre os professores da nossa linha que parece muito mais produtiva do que o que 
acontece em outras linhas, porque a gente vê muitas discordâncias, pessoas que não gostam de outras 
dentro da linha e não concordância sobre quem deve ser selecionado e quem não deve ser selecionado, e 
nós não temos esse problema (argumento pela construção da negação, ele positiva a linha colocando 
argumentos contra outras linhas). Nossos professares respeitam muito uns aos outros e nós temos muita 
tranqüilidade sobre a seleção dos candidatos. Acho que é uma linha boa.  
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Temas de pesquisa 
/Interesses acadêmicos/  

Meu interesse por essa relação era um interesse num sentido político (qual o sentido desse sentido que ele 
se refere?), no sentido de dar subsídios para orientar políticas para educação 
 
A questão da minha tese de doutorado era educação e trabalho, mercado de trabalho e eu estava 
especialmente interessado nas políticas de qualificação e formação de trabalhadores através da educação 
fora da escola 
 
A partir do início da década de 90 eu mudei, eu mudei grande parte, primeiro porque eu estava ficando assim 
meio cansado com os estudos sobre a política para educação e trabalho e em segundo lugar porque veio 
aqui um professor visitante (mudança circunstancial) que veio dos EUA para trabalhar aqui na UFXX e ele 
trouxe para cá a preocupação de trabalhar com financiamento da educação, e financiamento era algo que 
tinha a ver com educação, política e economia e especificamente educação escolar e eu animei com esta 
idéia de trabalhar com financiamento em grande parte porque naquela época porque tinha poucas pessoas 
trabalhando com financiamento.  
 
Tentava identificar o que estava acontecendo com o dinheiro, como ele estava sendo utilizado, de que 
maneira o financiamento estava impactando na qualidade do ensino (visão dos órgãos reguladores). Todas 
essas questões que hoje em dia têm uma produção grande, mas que naquela época não tinha . 
 
São influencias circunstanciais que convergem com interesses que vc já tem, não é? (esse não é na análise 
textual traduz uma necessidade do interlocutor imprimir uma auto-identificação com o entrevistador, busca de 
aval) Por exemplo, o que me levou inicialmente para mercado de trabalho foi meu orientador eu estava 
pesquisando naquela época o assunto. 
 
E eu vi também que tinha uma lacuna, uma falta de pesquisas nessa área e que eu poderia fazer algo. 
Também me pareceu que eu estava cansado das discussões teóricas bastante ideológicas na área da 
educação e trabalho. Eu estava cansado dessas discussões. Financiamento não tinha muito essa discussão 
ideológica, era mais uma questão de busca, de abrir a caixa preta, (financiamento não é ideológico, é um 
campo neutro?) não era tanto uma discussão ideológica, então eu gostei disso e eu poderia popularizar essa 
busca de compreensão a partir de dados sem essa sem me preocupar com essas (?) ideológicas. 
 
Uma questão que na verdade eu tinha interesse antes, eu já tinha feito alguns trabalhos, sobre os fatores 
determinantes de desempenho, de sucesso na escola, quais são os insumos que estão gerando resultados 
positivos na área de ensino, então é essa relação ensino-produto que é uma questão muito ligada com a 
economia (evidente a visão de economicismo) tem me preocupado e mais recentemente a gente está 
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desenvolvendo uma pesquisa longitudinal que há vários anos a gente está acompanhando os mesmos alunos 
por um período de 5 anos e tentando descobrir os fatores que fazem a diferença entre o aprender e o não 
aprender. 
 
E o que me traz recentemente de novo são as circunstâncias, a questão de que o reitor me chamou para 
coordenar um grande projeto... 
 
Então tudo isto é uma questão um tanto circunstancial, as portas abrem, vc entra na porta, mas quando vc tá 
lá dentro vc tem que se entrosar, se envolver e a partir disso vc começa a criar referências e vc começa a 
estabelecer contatos e uma coisa vai levando a outra, mas conseqüentemente isso é cultura, vc fica pronto 
para passar para outra coisa . 

Concepção de 
pesquisa/pós-graduação 

... Então eu tô achando que os alunos é mais aberto, agora nós ainda temos dois problemas que é a leitura, 
o aluno não tá lendo, e outro problema que é a escrita, a escrita é um problema que sempre me surpreende, 
para alunos de prós-graduação que é a dificuldade de escrever. Então temos esses dois problemas que é a 
leitura e a dificuldade de escrever que sempre tinha, não tô dizendo que é pior agora. Mas o que a gente vê, 
comparado com o passado, é que acho que quando eu cheguei a gente tinha entrado num período de 
declínio e acho que a gente tem melhorado bastante e eu ainda acho que em geral nosso doutorado, em 
geral o doutorado no Brasil não são o que deveriam ser. E nosso doutorado pra mim não é, não tem uma 
qualidade mínima uniforme. Tem trabalhos maravilhosos, mas tem gente que tá ganhando o título de doutor, 
quando não deveria ganhar esse título. Então nós não temos um padrão mínimo, não é, tem gente que voa 
longe e faz ótimos trabalhos, mas tem gente que faz trabalhos muito ruim e vc acaba aprovando essa 
pessoa, ele é um doutor. Isso não era tão sério quando a gente não tinha doutorado, quando só tinha 
mestrado, mas agora é um doutor, e às vezes esse doutor não é alguém que fez um trabalho bom, com 
qualidade... 
 
E aí a pessoa fez mestrado e doutorado na UFXX e agora é professor do próprio programa que a pessoa era 
aluno e as referências são pouco limitadas e muitas vezes a pessoa não tem muito uma visão maior. E aí é 
muito difícil a gente se livrar de um professor que não tá produzindo, porque o professor já foi nosso próprio 
aluno, agora que e depois que ele vira doutor e não produz nada como a gente pode convidá-lo para sair do 
programa? E a gente tem que fazer ele perceber que nós somos avaliados pela capes e precisamos de um 
grupo de professores produtivos e as pessoas não são muito produtivas e é muito difícil lidar politicamente 
com esse problema.  
 
mas os programas mais problemáticos são em geral do NE, o que a gente chama de uma agregação de 
programas problemáticos está aqui no NE. (...) Em São Paulo são 11 doutorados em educação no estado de 
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SP, e nós temos aqui 5 doutorados para 15 estados do N e NE, nós temos 9 estados na região NE e 7 na 
região N e dentro desses 15 estados nós temos 5 doutorados totalmente distantes um dos outros, quando 
no estado de SP existem 11 doutorados então isso cria uma comunidade, cria uma referência, cria um 
ambiente que aqui é difícil construir. E na medida que agora nós estamos vemos esse problema de 
endogenia, em que nossos alunos viram nossos professores, esse problema tende a se intensificar. É 
menos mal quando a USP produz seus próprios professores porque os resultados são grandes e nossos 
resultados são pequenos 
 
E eu acho que isso não tem a ver apenas com a nossa distância e (?) com a questão de sermos 
discriminados em relação a outras regiões que a gente alega muito. É uma questão de ser proativo de tentar 
publicar, porque as pessoas tão pensando, acho que eles pensam que não têm chances, mas isso não é 
verdade, têm chances de publicar. Mas dá muito trabalho publicar, toma muito tempo, tem que mandar 
esperar, receber críticas, fazer correções, é um trabalho difícil publicar. Mas evidentemente se em alguns 
lugares isso é uma cultura, isso vira uma coisa normal, mas nossa cultura isso não é muito forte não. Então 
nós temos o problema da produtividade, as publicações. Mas isso não quer dizer que a gente não tá 
publicando, viu? Apenas comparativamente a gente tá com dificuldade. Agora em termos de política não sei, 
quem está trabalhando além de vcs de PE, nós aqui da XX, evidentemente que vc deve ter uma idéia melhor 
que eu, mas acho que a Fulana no XX, mas eu acho que nós temos dois problemas. Um problema que não 
é dessas pessoas que eu mencionei, mas é um problema que a gente já tinha que é essa articulação entre a 
academia e o mundo de política mesmo, onde se faz decisões, onde a política... alguém como Sofia, ela foi 
Secretária de Educação e ela tinha essa ligação. Muitas vezes a gente acaba produzindo trabalhos que tem 
pouco aproveitamento e até pouca utilidade para as pessoas que estão tomando decisões. E o segundo 
problema que a gente é o outro lado, a gente se envolve demais em outras coisas, parece que a gente que 
estuda política a gente se envolve e passa assumir cargos, como eu que passo a ser alguém aqui da (...), 
outro lugar e não ficando exatamente, totalmente dedicado ao trabalho acadêmico. Então ou a gente fica 
acadêmico demais ou fica disperso demais e tem vez que a gente não contribui. 
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Tema de Análise UNIVERSIDADE E 

Entrevista 13 
Condições de 
produção 

Formação - A minha vida acadêmica parte de uma formação em sociologia onde eu priorizei a licenciatura 
pensando em dar a aula, mas iniciei como técnico sociólogo na área de planejamento urbano. Depois eu saí do 
país e ao voltar já fui convidado para ser professor de uma universidade pública. Fui convidado e então ingressei 
como professor de introdução à sociologia. Era uma universidade estadual e a seguir veio o concurso para a 
universidade e eu de sociólogo do planejamento urbano passei a professor de sociologia ministrando introdução à 
sociologia e ciência política, introdução à economia, geografia, essas coisas assim. 
No mestrado em Ciências Sociais aqui mesmo na UFXX, estudei movimentos sociais e urbanos e a busca da 
população de baixa rende pela habitação, a luta dos sujeitos urbanos pela habitação. Em seguida aproveitei 
porque fiquei contaminado pela educação, e o planejamento urbano foi se esgotando e eu passei a me interessar 
pela educação  
 
Origem/estrutura da linha - nosso processo de seleção é composto de uma prova escrita com duas... é uma 
análise de currículo, uma proposta para o mestrado, um pré-projeto e uma prova escrita, esta prova escrita tem 
duas questões, uma geral sobre educação e uma específica da linha de pesquisa que ele, no nosso caso a linha 
de pesquisa política e gestão. A seguir eles podem indicar, sugerir, três possíveis orientadores e conforme eles 
indiquem o 1, o 2 e o 3. Por exemplo meu nome: se meu nome vem como o 1, é porque esse candidato aposta em 
mim para orientá-lo então o meu nome vem primeiro. Caso por exemplo ele não indique nenhum, ou só indique 
um, vai ficar a decisão para os colegas que vão ver a adequação de vagas. 
 
Essa linha de pesquisa congrega o maior número de pessoas aqui no programa de pós-graduação da UFXX. É 
uma linha dominantemente gerencialista com enfoque muito forte de apoio às políticas que vêm de cima para 
baixo do MEC 
 
Então, é uma linha que se situa é muito abrangente porque se chama linha de pesquisa em política e gestão da 
educação, portanto há uma abertura muito grande, e tudo vc pode colocar no nome política educacional, desde 
livro didático, violência na escola, financiamento, conselho, organização, conselho escolar, conselho da merenda, 
então basta algum candidato vir com determinados projetos e entra no âmbito da pesquisa, política disso, político 
daquilo, inclusive a capes faz uma crítica a isso. É um guarda-chuva imenso que cabe muita gente embaixo, então 
precisaria demarcar mais.  
 
Então ela tem momentos que tem um coordenador, tem momentos que tem uma revista com determinadas 
publicações, trabalhos em equipe e tem momentos de reunião, tem momentos que não reunião nenhuma...mas 
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isso faz parte da dinâmica de um programa de pós-graduação,  
 
 Inserção na linha - Essa inserção foi precisamente a entrada na pós-graduação foi precisamente no doutorado 
como aluno. Já fazia parte do núcleo de pesquisa em gestão educacional com a prof. Fulana. E esse núcleo é que 
deu origem a atual linha da pós-graduação e depois minha inserção como professor, meu credenciamento se deu 
também dentro dessa linha com o projeto de pesquisa chamado 
Então entrei e continuo vinculado precisamente nessa linha de política educacional, com foco na gestão, na 
autonomia, na sociedade civil, o chamado controle social a partir da sociedade civil. 
 
Então minha intenção foi vir para essa linha de pesquisa que é uma linha tipicamente que tem pessoas que 
discutem em todas vertentes, tanto burocratizante de linha de corte mais empresarial, por que não dizer isso?, e a 
minha e de outros poucos que se demarca mais por uma posição mais autônoma... 
 
Matriz teórica - E por aí, quer dizer, é onde eu me situo, não é?... é isso o próprio conceito gestão, eu critico 
muito. Ela vem precisamente das transformações, e a inserção das políticas do neoliberalismo que avançou no 
mundo todo e vem do setor fabril, da indústria de lojas, porque não dá pra perceber como é, e quando eu tava no 
FUNDEF eu vi isso, como é que o aluno pode ser encarado como cliente, certo? Que é um número, ele é um 
número, não é indivíduo. O que interessa é o indivíduo, e não o número, quanto é que o estado investe nele e qual 
o resultado daquilo que o estado investe nele. E aí é que está o grosso da minha discussão, minha demarcação 
em relação a outros colegas, inclusive daqui da UFXX. 
Então é aí que eu me demarco, e o próprio conceito gestão eu tenho minhas críticas como Anísio Teixeira eu parto 
mais da concepção da administração escolar, administração educacional que não tem nada a ver com a 
administração científica do trabalho, é uma administração de outra natureza e essa demarcação se faz 
precisamente sobre o conceito de gestão. Gestão dá a idéia de gerenciamento, de eficiência, de produção, de 
produtividade, de resultados, e perde de vista a possibilidade pedagógica, social, democrática e de autonomia do 
processo. Mais ou menos a minha demarcação teórica é por aí.  
 
E me coloco mais em termos das abordagens qualitativas, estudo de caso, e refutando bastante a perspectiva 
quantitativa que visa medir produção, produtividades, qualificar as coisas por custo por cabeça de aluno, o que é 
um absurdo. 
 

 
 


