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RESUMO 
 
 
 

O trabalho a seguir tem o objetivo de contribuir para o debate sobre a separação entre as 

principais atividades da instituição universitária – o ensino e a pesquisa – seu 

desenvolvimento e suas consequências. Com foco especial nas universidades públicas 

brasileiras, resgata-se a discussão realizada por outros autores sobre o tema, especialmente 

Edmundo Campos Coelho e Simon Schwartzman, confrontando as argumentações 

contrárias e favoráveis à separação. Antes, porém, procurou-se fazer uma apresentação 

histórica das bases que sustentam a unidade, desde as origens das universidades no 

continente europeu até a reforma americana. Em seguida, fez-se uma contextualização 

sobre seu desenvolvimento no Brasil, onde a unidade é prevista desde a reforma universitária 

de 1968. Esta pesquisa procura verificar a hipótese da cisão, discutida até então, 

principalmente, em termos históricos. Esta verificação apoiou-se em dados estatísticos 

de avaliações e comparações referentes a ensino e pesquisa, ou seja, graduação e pós-

graduação. Além da observação de diversos rankings universitários, leva-se em conta o Índice 

Geral de Cursos (IGC), promovido pelo Ministério da Educação e as duas avaliações que são 

a base para o índice: o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e as 

avaliações trienais da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). Somados às observações precedentes, estes dados confirmam a manutenção da 

condição de separação. A partir de estatísticas que demonstram problemas gerais do ensino, 

como o baixo desenvolvimento de habilidades básicas entre diplomados no ensino 

superior, argumenta-se que a principal consequência da separação está na formação da 

graduação, uma vez que esta cisão aumenta o status da pesquisa, diminuindo o do ensino. 

Além de buscar enumerar as políticas que visam reaproximar ensino e pesquisa, apresenta-se 

também a discussão sobre metodologias pedagógicas alternativas que veem no método 

científico a melhor maneira para o estudante desenvolver sua independência no processo de 

aprendizagem. 

 
 
 
 
 

Palavras-chave: Ensino; pesquisa; universidade; ensino superior. 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The goal of the following text is to give some contribution to the discussion about a 

separation between main activities of university – teaching and research – its development 

and consequences. Looking specially at Brazilian public universities, first intention is to 

rescue the arguments by others authors, specially Edmundo Campos Coelho and Simon 

Schwartzman, facing the positions against and for this division. Before it, however, it is 

shown a historical presentation on the bases that sustain this unity, from the origins of 

universities in European continent to American reform. Then, it is presented the context where 

it was developed in Brazil, where the unity is expected since university reform of 1968. This 

research looks for verifying the hypothesis of separation, until now argued, mainly, in 

historical terms. This verification is held by statistic data of evaluations and comparisons 

referring to teaching and research, which means also, undergraduate and graduate courses. 

Beyond the observation of several university rankings, it is taken into account the Índice 

Geral de Cursos (IGC), promoted by Ministery of Education and two evaluations in which 

consists that indicator: the Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 

and triennial evaluations of the Coordenação de Pessoal de Nìvel Superior (Capes). In 

addition to the precedent observations, these data confirm the maintenance of the condition of 

secession. From statistics that show general problems of teaching, as low development of 

basic abilities among graduated in higher educational system, it is argued that the main 

consequence of division is in undergraduate formation, once it increases research status, 

decreasing the one of teaching. It is presented also some policies which aim to reintegrate 

teaching and research, and the discussion about alternative pedagogic methodologies that see 

scientific method as the best way to make the student develop independency in apprenticeship 

process. 

 
 
 
 
 
 

Key words: Teaching; research; university; higher education. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Em seu levantamento sobre o tema educacional na elaboração de trabalhos de 

teses e dissertações em Sociologia, Fernanda Sobral (2013) constata uma diminuição de sua 

presença nas linhas temática de programas, sinalizando um desinteresse crescente pelo tema. 

Todavia, conclui que sua aparição ressurge em trabalhos desenvolvidos dentro de outras 

linhas temáticas, como cultura, desigualdade e política, deixando em aberto a pergunta sobre 

se a Educação enquanto tema de pesquisa está esquecida ou escondida. De toda forma, 

responder ao questionamento escolhendo entre as opções oferecidas revelaria a pouca 

relevância do tema na atualidade. “Escondida” em outra linha temática – Desenvolvimento 

Socioeconômico e Técnica – a Educação é o tema geral do trabalho a seguir. A observação da 

universidade, uma das mais importantes instituições responsáveis pelo desenvolvimento 

científico e tecnológico na era da informação (CASTELLS, 2000), tem como pano de fundo 

uma preocupação com a educação. 

Ensino e pesquisa são tradicionalmente as duas instâncias centrais das universidades 

em todo o mundo, inclusive as brasileiras. Neste país, aliás, diferente das instituições 

estrangeiras, especialmente as europeias e norte-americanas – que se sustentam sob a base da 

unidade ensino e pesquisa – a universidade é determinada a partir de um tripé, denominado 

“ensino, pesquisa e extensão”. Estas três atividades devem estar presentes na instituição 

de maneira indissociada. Contudo, a extensão como princípio básico da universidade sofre 

resistências dos setores mais consolidados, ao ponto de se considerá-la um equívoco 

(BOTOMÉ, 1996). No Brasil, esta unidade é prevista na legislação, mas tem dificuldade de 

sair do papel. O “terceiro pé”, implantado a partir da reforma universitária pós-constituição de 

1988, não é amplamente assegurado. 

Sabendo-se do papel secundário – para não dizer terciário – que enfrenta a 

extensão, o presente trabalho propõe-se a discutir as duas atividades que seguramente são 

centrais para a instituição universitária, uma vez que suas bases foram erigidas antes 

mesmo que a primeira organização desta espécie fosse implantada em território nacional. 

A unidade ensino e pesquisa sustenta-se pelo papel que as duas esferas têm para a busca do 

conhecimento: na produção de novos saberes e práticas que respondem a demandas sociais 

e humanas, na responsabilidade dos pesquisadores em formar sua própria descendência 

profissional, no desenvolvimento de uma educação geral, ou cultura geral, como diziam 

alguns dos reformadores e, também, na formação profissional (PARSONS, 1973; 
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HABERMAS, 1993; HUMBOLDT, 1810; ORTEGA Y GASSET, 1930/2001). 
 

Porém, estas atividades já consolidadas tampouco sustentam a universidade 

brasileira em um mesmo grau. O desenvolvimento entre ensino e pesquisa é desigual, 

resultante de uma cisão localizada já na origem das universidades brasileiras e que no 

decorrer de sua história encontra um desequilíbrio de importância. 

O ensino superior brasileiro surge já nos primeiros anos de colonização, como ação 

dos jesuítas, em uma adaptação da sua Ratio studiorum em território nacional. Todavia, a 

expulsão da ordem religiosa em meados do século XVIII resultou na interrupção e no 

aniquilamento das instituições educacionais que se desenvolviam (CUNHA 1980/1986). 

Assim, as primeiras escolas de ensino superior a partir das quais se evolui o 

sistema brasileiro surgiram em 1808. O foco principal destas escolas era suprir a coroa 

portuguesa, recém-instalada na colônia, de recursos humanos qualificados para sua 

burocracia. Desde então, a formação profissional constituiu-se no modelo de ensino superior 

do país. Um século depois surgem as primeiras universidades, que, salvo raras exceções, 

consistiam em um agrupamento destas escolas (SCHWARTZMAN, 2001; DURHAM, 

2005-a; CUNHA 1980/1986; FRANCO, 2008; BOSCHI, 1991; TEIXEIRA, 1969/2005, 

BARROS, 1959). Neste ambiente, a pesquisa tinha pouco espaço, tendo características 

muito mais de entretenimento cultural de alguns professores. No período, o 

desenvolvimento mais consistente da pesquisa acontecia fora das universidades. Seus 

melhores frutos eram colhidos em institutos de pesquisa, como o Manguinhos e Butantã. 

Muitos professores universitários da época dividiam seu tempo com sua participação nestes 

institutos, levando também estudantes, e gerando uma inter-relação espontânea entre ensino 

e pesquisa (SCHWARTZMAN, 2001; SCHWARTZMAN & CASTRO, 1986). A prática 

esteve em vigor até 1937, quando uma lei do Estado Novo passava a proibir a acumulação de 

cargos, forçando o desligamento dos profissionais de ensino e pesquisa de uma de suas 

atividades, e enfraquecendo a relação que começava a se estabelecer (COELHO, 1988). 

Os eventos mundiais subsequentes influenciaram uma mudança de percepção do 

Poder Público sobre o tema. Os Estados Unidos tornaram-se um exemplo para o restante 

das nações de como o financiamento da pesquisa pelo Estado poderia contribuir para 

o desenvolvimento econômico e social da região, podendo fortalecê-lo tecnicamente em 

várias direções (como a bélica). No mesmo espaço de tempo, muitos docentes brasileiros – 

patrocinados por aquele país – tiveram contato com o ambiente de pesquisa estadunidense. 

Estes eventos, além de dar certo destaque à comunidade científica, permitiram a 
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elaboração dos elementos estruturais de uma reforma. Assim, nos anos 1960, houve uma 

mudança de status, e o poder de persuasão adquirido pela comunidade científica dava aos 

pesquisadores o consentimento para reivindicar o seu papel relevante para o progresso 

social. Por “comunidade científica” entendia-se principalmente os representantes das 

ciências naturais, porém mais tarde também passou a incluir os pesquisadores das ciências 

humanas e sociais (SCHWARTZMAN & CASTRO, 1986). 

Estes eventos levaram à reforma do ensino superior nos anos 1960, que 

institucionalizava a pesquisa, transformando-a em prática indissiociada do ensino dentro 

das universidades. Porém, durante a ditadura militar, duas políticas contraditórias conviviam 

internamente a estas instituições: a repressão a professores e alunos que se manifestavam 

contrários ao regime, e o apoio financeiro ao desenvolvimento da pesquisa aos docentes que 

cediam a um acordo tácito com os militares (DURHAM, 2005-a; COELHO, 1988). O 

financiamento diferenciado promovido pelo governo federal através das agências de fomento 

foi fundamental para o estabelecimento e a consolidação da pós-graduação no país. Sem 

dúvida, este aspecto foi significativo para conduzir o sistema de pós-graduação brasileiro 

a ser o mais importante da América Latina, e ter relativo destaque internacional 

(BALBACHEVSKY, 2005). Todavia, com isto foi gerada também uma diferenciação de 

valorização entre uma esfera e outra, deixando o desenvolvimento da pesquisa com o maior 

status. Ao aumentar o status da pesquisa, o ensino era levado, a partir de então, a ser uma 

atividade de menor valor. Ainda assim, a determinação da unidade “ensino e pesquisa” como 

o padrão universitário foi considerada uma das condições principais para que uma instituição 

pudesse atuar como “universidade” (MARTINS, 2000; CUNHA, 2000). Não obstante, as 

ações resultantes das políticas governamentais durante o período ditatorial não foram capazes 

de promover esta união; pelo contrário, contribuíram para sua cisão. 

Esta separação se torna ainda mais evidente ao se observar outra mais específica 

na universidade, que subdivide ensino e pesquisa em dois níveis educacionais distintos, 

originários também da reforma de 1968. A acentuada expansão universitária seria um 

dos elementos responsáveis por esta segunda divisão. O ensino passa a compreender a 

graduação. A pesquisa, a pós-graduação. Esta outra disjunção tem também suas consequências. 

Primeiramente, porque separa os professores universitários em duas categorias, ou classes, 

dentro da mesma instituição. Afinal, embora todo o corpo docente ativo de um departamento 

atue na graduação, apenas uma parcela deste grupo participa da pós-graduação. Edmundo 

Campos Coelho (1988), atento ao fenômeno, chama os professores vinculados à pós-



17 
 

graduação de “cardeais”, enquanto os outros seriam pertencentes ao que ele chama de 

“baixo clero”. Os primeiros seriam os professores mais qualificados, que defendem sua 

atuação de acordo com o que chamam de “necessidades da ciência” e que se converteria, 

segundo o autor, em uma reivindicação por maiores recursos financeiros; os segundos, os 

mais jovens e menos qualificados, seriam aqueles que participariam mais ativamente das 

ações sindicais. 

Ainda que esta secessão não seja tão acentuada como descreveu o sociólogo, desta 

deriva-se uma cadeia de consequências. O credencialismo, prática presente nas 

profissões imperiais brasileiras (COELHO, 1999), expande-se por todas as áreas. 

Vinculado a este fenômeno está a acentuada valorização que possui um diploma em 

território nacional. A prática científica não lhe escapa, especialmente porque passa a ser 

identificada com a pós-graduação. A defesa da exigência de títulos acadêmicos para o 

exercício da pesquisa seria seu sinal mais manifesto (GAMBOA, 2003). O credencialismo 

neste ambiente dividido tem tendencialmente o risco de converter-se em corporativismo 

(COELHO, 1988), o que resulta em uma forte proteção entre os indivíduos do mesmo grupo. 

Torna-se difícil para uma instituição dividida estabelecer seus objetivos pedagógicos. Se 

ensino e pesquisa não caminham juntos, o desequilíbrio entre as duas atividades faz com 

que o maior status de um signifique, consequentemente, a perda de prestígio e importância de 

outro. Se a ciência se desvincula do ensino e coloca seus atores em uma posição privilegiada, 

é a formação estudantil que sofre os maiores danos. 

Existem poucos mecanismos dentro das instituições universitárias que promovam uma 

inter-relação entre estas duas atividades. As políticas são normalmente aplicadas diretamente 

a um dos níveis de forma separada. Ainda assim, é possível elencar pelo menos três ações. Há 

a iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) de 

concessão de bolsas de iniciação científica, em que o estudante de graduação tem a 

oportunidade de participar de um projeto de pesquisa – e, consequentemente, de um grupo – 

de um docente. Todavia, a proporção do número de bolsistas em relação ao total de alunos é 

bastante pequena. Inclusivamente, depois de um período de crescimento, os números desta 

modalidade de auxílio vêm diminuindo a partir de 2011, enquanto o número de estudantes 

está crescendo. Em secundo, existe o estágio de docência, feito por estudantes de pós-

graduação em nível de mestrado e doutorado, em cursos de graduação. A prática aproxima 

o mestrando ou o doutorando do outro lado de sua atividade profissional, participando 

do processo de aprendizagem dos estudantes de graduação, que é um componente 
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importante de sua formação. Não obstante, esta é uma atividade compulsória somente 

àqueles estudantes que são bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes). A norma, não obstante, ganhou alguma flexibilidade a partir dos 

últimos pareceres (DOU, 2010), e reconhece-se a ausência de uma orientação 

institucionalizada sobre a prática por parte dos programas (CHAMLIAN, 2003). O outro 

mecanismo é o contrato de trabalho do professor universitário, que, nas instituições 

públicas, é predominantemente dentro do regime de dedicação exclusiva. O arranjo 

subentende que o professor deve dedicar-se ao ensino e desenvolver pesquisa e/ou extensão. 

Implantado a partir da reforma universitária dos anos 1960, que determinava o fim do regime 

de cátedras, este se converteu no contrato base do professor universitário público, 

independente se este docente realiza de fato pesquisa ou não. O que se tornou comum 

é a vinculação da produção intelectual ao acesso a uma renda extra (bolsa de pesquisa) 

fornecida pelas agências de fomento. Portanto, como medida para assegurar a unidade das 

atividades, o regime de dedicação exclusiva é ineficaz (DURHAM, 2005-a). Levando-se em 

conta as políticas que procuram assegurar a unidade, buscam-se também alternativas para 

recuperar esta união. A criação da Universidade Federal do ABC é um exemplo de 

uma perspectiva alternativa de estrutura universitária, apresentando algumas mudanças na 

direção da unidade ensino, pesquisa e extensão. A princípio, porém, todos os aspectos 

concretos sobre o funcionamento efetivo desta tríade não estão manifestos, mas a formulação 

de um projeto pedagógico, a dissolução dos departamentos, a criação de um bacharelado geral 

antes do ingresso em uma atuação profissional específica ou a uma pós-graduação, mostram 

a disposição para transformações na estrutura em vista de uma alteração também de seus 

resultados. 

A diferença de status entre uma atividade e outra direciona o interesse do 

pesquisador à concorrência por uma bolsa de pesquisa, uma vez que isto significa um 

complemento em sua renda. Isto, por sua vez, é um fator que disputa o tempo do professor, 

cuja tendência é que aumente naquela direção, perdendo o espaço o ensino de graduação 

(MORAES, 1988; KERR, 1982). Atualmente, também, há uma pressão muito forte para que o 

desenvolvimento da pesquisa responda a demandas de dimensão econômica, procurando 

aproximações entre as universidades e o setor produtivo (ROCHA, 2014). O aspecto 

positivo desta política está em diluir em certa medida o caráter predominantemente 

acadêmico da produção científica do país (SCHWARTZMAN, 2011), e aproximá-la de uma 

aplicabilidade mais conectada com os desafios do mundo presente. Todavia, a completa 
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submissão da universidade às demandas externas poderia descaracterizar suas funções 

principais. Morin (2003), por exemplo, afirma que a universidade contemporânea sofre 

uma pressão para adaptar as atividades de ensino e pesquisa às demandas relacionadas 

com as necessidades econômicas determinadas pelo período atual. Ao ceder ao mercado, 

aos métodos consolidados, às normas técnicas e administrativas contemporâneas, é a educação 

geral e a cultura humanística que saem perdedores. Restaria ao ensino sua identificação 

com a graduação e a mera formação profissional, e a pesquisa com a pós-graduação, 

em relação mais estreita com seus pares e financiadores do que com seu vizinho 

institucional – a atividade que se suporia complementar. Além de discutir esta relação 

desigual e suas consequências, este trabalho visa confrontar posicionamentos divergentes. 

Muitos pesquisadores concordam que há esta separação entre as atividades, defendendo 

que estas são de fato muito díspares entre si. Isto justificaria uma diversificação de 

instituições e a admissão de uma consequente separação (SCHWARTZMAN & CASTRO, 

1986). Para sustentar esta ideia, recorre-se ao argumento de que a pesquisa nem sempre 

esteve presente no ambiente universitário, e que esta união é proveniente de uma 

excepcionalidade histórica promovida pela reforma alemã de Humboldt. Porém, este 

argumento pode ser contestado pela história da universidade americana e russa (COELHO, 

1988). Além disso, é possível dizer que a pesquisa sempre esteve presente na universidade, 

se se entende como tal o estudo humanístico protagonizado pelos estudiosos do período 

medieval. Apesar de afastados do método empírico de colocar a natureza à prova de suas 

hipóteses, aqueles intelectuais, através do estudo sistemático dos sábios do passado, 

desenvolveram obras e estudos de importância fundamental para muitos dos acadêmicos da 

área de humanidades no presente (WIERUZOWSKI, 1966; HASKINS, 1923). 

O objeto desta investigação é a relação ensino e pesquisa nas universidades brasileiras. 

A tese em questão trata do desenvolvimento desigual e separado entre as duas esferas que 

deveriam ser as atividades centrais destas instituições. Portanto, uma vez que os estudos que a 

respeito do tema evidenciam as suas características históricas, o objetivo principal deste 

trabalho é buscar sua verificação por meio de comparações estatísticas. A pesquisa estatística é 

complementar (MINAYO & SANCHES, 1993) às observações qualitativas e conferem 

elementos capazes de falsear uma hipótese, o que asseguraria a cientificidade de uma 

investigação (POPPER, 1993). Uma vez que o desempenho é um indicador sobre como se 

desenvolve uma atividade, a metodologia de verificação baseia-se na observação de 

comparações já existentes sobre desempenho, extraindo elementos que tornam a observação 
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pretendida possível. 

Há certo consenso de que o ensino superior, apesar de ter ampliado o acesso, enfrenta 

problemas sobre sua qualidade (BALBACHEVSKY, 2005), com resultados gerais 

preocupantes que mostram um baixo nível de habilidades básicas entre pessoas que 

passaram por este nível (INSTITUTO PAULO MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA, 

2011). Por outro lado, a pós-graduação é destaque e referência. Os problemas sobre a 

qualidade do ensino superior estão vinculados a uma série de obstáculos para se gerar critérios 

de medida de qualidade (BARREIRO & ROTHEN, 2006), enquanto a pesquisa já possui 

uma tradição de avaliação (MARTINS, 2003). As verificações de competência e 

desempenho diferenciadas para graduação e pós-graduação também expõem uma separação. 

Nestas, o que é predominante para o nível de graduação associa-se a um entendimento sobre 

o ensino, uma vez que objetiva determinar a soma de conhecimentos e habilidades dos 

estudantes. Já a pós-graduação é avaliada tendo como foco principal a produção intelectual. 

Além disso, um exame sobre estas diferentes avaliações mostra que uma mesma instituição 

pode apresentar, dentro da mesma área, resultados distintos para cada uma das atividades. 

Em primeiro lugar, buscam-se informações sobre essa separação nos rankings 

internacionais, uma vez que estes estabelecem critérios para avaliação de ensino e pesquisa que, 

somados, definiriam o desempenho das instituições universitárias. Em seguida, uma vez que 

são poucas as universidades brasileiras enumeradas nestes rankings, recorreu-se ao ranking 

Folha, promovido pelo Jornal Folha de São Paulo e que é específico para as instituições do país. 

Todavia, a observação dos critérios utilizados nos rankings para a comparação da relação ensino 

e pesquisa apresentam problemas que serão discutidos e que tornam seus elementos 

insuficientes como instrumentos de análise.  

Em seguida, procurou-se encontrar elementos de comparação por meio do Índice Geral 

de Cursos (IGC), promovido pelo Ministério da Educação (MEC). Este estabelece um conceito 

para cada uma das instituições com base em uma média definida para as atividades de 

graduação e pós-graduação. Dado o modo como o desenvolvimento das atividades de ensino e 

pesquisa deu-se pela sua separação em cada um destes níveis, era possível examinar até que 

ponto existe um equilíbrio no desempenho destas atividades. Embora este já represente um 

caminho mais seguro, ainda assim o IGC não oferece uma separação das áreas disciplinares, o 

que dificultava uma observação mais específica sobre a relação. Todavia, este índice apresenta 

as duas avaliações consideradas para cada um dos níveis: a avaliação trienal Capes e o Cálculo 

Preliminar de Curso, promovido também pelo MEC e que tem como base o Exame Nacional 
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de Desempenho de Estudantes (ENADE) e outros índices. A partir de uma seleção de áreas de 

uma amostra com as universidades que apresentaram melhor desempenho geral no IGC, e 

considerando estas duas avaliações, foi possível comparar o desempenho e observar uma 

desigualdade entre graduação e pós-graduação – que corresponde respectivamente a ensino e 

pesquisa – nas universidades do país.  

Apesar de ser um dos poucos recursos disponíveis, as avaliações tampouco 

representam mecanismos seguros de análise. Além das conhecidas polêmicas envolvendo os 

exames de desempenho dos estudantes, incluindo o seu boicote (LEITÃO et al, 2010), as 

avaliações da pós-graduação têm sido motivo de uma forte crítica dentro da comunidade 

científica sobre seus critérios, que estimulariam fraudes como plágios e acordos para 

aumentar índices de citações (NOORDEN van, 2013). Estes não correspondem apenas 

à realidade brasileira, que, ao final, representa um reflexo de uma tendência mundial. 

Os questionamentos suscitados a partir destas discussões levam a um apelo sobre o que 

deve ser o papel da ciência e da educação. Dentro das universidades, aquele chamado para 

contribuir para a definição deste papel é o professor. 

A estruturação desta argumentação foi feita numa subdivisão do trabalho em seis 

capítulos. 

O capítulo 1 discute os elementos históricos e teóricos que sustentam a tese de que o 

ensino e a pesquisa são as atividades fundamentais das universidades. Considera-se a origem 

destas instituições, as concepções da unidade realizadas por reformadores e intelectuais como 

Humboldt e Habermas e o modo como esta foi estruturada nas universidades brasileiras. 

O capítulo 2 busca dissertar sobre a desigualdade de valores e de resultados entre ensino 

e pesquisa. Para tanto, recorre-se a elementos gerais que demonstram um desempenho 

diferenciado entre as atividades, e resgata-se o debate sobre a separação, levada por Edmundo 

Campos Coelho e Simon Schwartzman a este respeito. É levado em consideração, também, o 

contexto histórico que explicaria esta cisão e algumas de suas consequências. 

O capítulo 3 procura centrar-se no papel das agências de fomento à pesquisa que, de um 

lado, promoveram o amplo sistema de pós-graduação brasileiro, porém gerou a consequência 

não premeditada da separação. Além disso, acrescenta-se a discussão inserida dentro do próprio 

mundo acadêmico que questiona a validade dos métodos de avaliação de qualidade da ciência. 

O capítulo 4, por sua vez, trata da investigação estatística, mencionada anteriormente, 

que procura verificar a separação entre ensino e pesquisa pela observação do desequilíbrio de 
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desempenho entre as atividades de graduação e pós-graduação, dedicando-se também a discutir 

sobre os conteúdos e critérios de avaliação consolidados. 

Já o capítulo 5 é uma tentativa de enumerar políticas que buscam a integração destas 

atividades, demonstrando que existem caminhos capazes de reverter o quadro atual. 

Por fim, no capítulo 6 parte-se para a discussão que estabelece a unidade ensino e 

pesquisa na prática pedagógica do professor universitário, que revê seu papel diante da 

sociedade do conhecimento. Ensinar a pesquisar é o caminho pedagógico que garantiria que o 

professor continue desenvolvendo pesquisa e que estimule a mesma prática em seus estudantes. 

O desenvolvimento desigual entre ensino e pesquisa nas universidades não significa 

que estas duas atividades deveriam então assumir o seu divórcio. Significa talvez que alguns 

aspectos que compõem esta unidade podem ter sido perdidos. Para reestabelecê-los, faz-se 

necessário um debate mais abrangente – que ultrapasse os discursos meramente 

acadêmicos, pois interessa a sociedade em geral – sobre a sua direção. 

Diferentemente dos reformadores alemães que pretendiam renovar a universidade 

colocando a ciência sobre seu foco, Ortega y Gasset (1930/2001) – à parte de seus 

argumentos ditos “conservadores” – sugeria que o ponto central do ensino superior deve 

ser o estudante. Afinal, a perspectiva humanística da educação reflete em uma 

responsabilidade daqueles envolvidos neste processo com respeito às novas gerações. Isto 

tampouco significa que há uma plena concordância sobre qual deve ser o seu conteúdo. 

Não é fácil chegar a uma definição sobre aquilo que os estudantes devem aprender. 

Contudo, conscientes das consequências sociais provenientes do ensino superior, é possível 

pensar em que consequências seriam desejáveis. Devolver à sociedade indivíduos que 

não têm plenamente desenvolvido suas habilidades é contribuir para a manutenção de 

desigualdades sociais que se presume estar combatendo. Se a universidade possui também 

o papel social de, com a democratização do acesso, diminuir as desigualdades, deve 

também contribuir para mitigar os problemas em relação às habilidades mínimas. 

A discussão entre a adaptação dos currículos superiores à necessidade do mercado 

e as demandas do crescimento do país, de um lado, e uma educação que deve ser 

emancipadora, de outro, gera resultados inférteis, pois se trata de uma discussão inconciliável 

que acaba por travar a direção das políticas. Para superar este entrave, é preciso encontrar 

um caminho de diálogo que privilegie o respeito às necessidades mínimas de aprendizagem 

dos estudantes, sem as quais eles não estarão completamente aptos para os desafios sociais, 

políticos e econômicos que enfrentarão. Assim, uma das alternativas seria, em vez de se 



23 
 

pensar no que deve ser aprendido no ensino superior, questionar-se sobre de que forma 

deve realizar-se a transmissão dos ensinamentos neste nível de ensino. Mais do que uma 

reforma dos currículos, pode-se buscar uma reforma nos modelos de aprendizagem. 

A ciência, ou melhor, o método científico é uma das principais metodologias 

de aprendizagem na época da sociedade da informação. O mundo contemporâneo, 

marcado pelo enorme volume de informações, tira o sentido de um ensino em que o 

professor é um mero reprodutor do conhecimento estabelecido. Ganha espaço aqui o 

resgate das perspectivas pedagógicas de Paulo Freire (1970/1987), para quem era preciso 

buscar uma ruptura com a compreensão de que o professor vê no estudante um 

dispositivo de acumulação bancária de conhecimento. A unidade ensino e pesquisa, antes 

defendida em nome de um espírito, ou ainda por características pragmáticas, dá-se mais pela 

reformulação de abordagens pedagógicas que levam em conta o método científico. Esta é a 

abordagem do ensino com pesquisa, ou pesquisa com ensino, como defende Maria Isabel 

Cunha (1996). A partir desta interpretação sobre a aprendizagem, o estudante não deveria 

apenas memorizar informações, mas coletá-las, analisá-las, e desenvolver raciocínios de 

compreensão, tornando-o capaz de operá-las. Através deste exercício, ele pode aperfeiçoar 

o uso da linguagem, além de ter um papel menos passivo em seu processo educacional. Os 

mais preparados para ensiná-lo são aqueles que o praticam, justamente os cientistas. 

Esta perspectiva reúne abordagens de argumentos baseados em linhas políticas distintas. Pois, 

relaciona-se com o pensamento freiriano de que a educação deve emancipar o educando-

educador, ao mesmo tempo que relaciona-se com as exposições de cientistas como Carlos 

Chagas (2000) e Pedro Demo (2014), para quem o foco principal da educação é dar ao 

estudante autonomia para seu processo de aprendizagem. Enquanto perspectiva pedagógica, 

esta não pretende determinar sobre o conteúdo daquilo que o estudante deve aprender, mas 

visa capacitá-lo a aprender através de investigação levada por ele mesmo. A aprendizagem 

deixa de ser memorização, para dar lugar à descoberta. 

Portanto, é importante salientar que a ciência não só não é incompatível com o ensino, 

senão que pode compor as bases pedagógicas para uma forma de aprendizagem que privilegie 

a inovação, o desenvolvimento do raciocínio e a descoberta à mera apreensão de conteúdos 

pré-programados. O casamento entre ensino e pesquisa pressupõe um compromisso do 

segundo com o primeiro e vice-versa. Se uma das duas atividades encontra-se mais 

enfraquecida, a outra pode fornecer o apoio necessário. 
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1. ENSINO E PESQUISA,  AS TAREFAS ESSENCIAIS 

DA UNIVERSIDADE 

 
 
 

Na introdução do último relatório Education at glance, da OECD (2014), assinada 

por Angel Garria, secretário-geral da organização, afirma-se o papel fundamental que a 

educação oferece para o progresso social. Sabe-se que os números relativos à educação estão 

em correlação direta com os índices de desenvolvimento humano (IDH). Garria alerta que 

uma sociedade que mantém o baixo desenvolvimento de habilidades em sua população corre 

o risco de deteriorar seu nível de bem-estar e coesão social. Utilizando uma terminologia 

econômica, o secretário-geral da OECD afirma que os custos acumulados no longo prazo 

para uma sociedade que não investe apropriadamente em educação tornam-se uma 

sobrecarga difícil de ser sustentada no futuro. 

Da mesma maneira, a importância da ciência é hoje um consenso, uma vez que 

contribui para o desenvolvimento econômico e social. A ciência e a sua aliada, a tecnologia, 

são responsáveis por responder a determinadas demandas sociais, desde máquinas e 

equipamentos para consumo cotidiano – como carros e eletrodomésticos – ao tratamento 

de doenças. Ao mesmo tempo, na medida em que a ciência avança, cresce também o 

nível de compreensão do ser humano no universo. A ciência contribui para fornecer e criar 

aquele volume de informações que chamamos de “cultura geral”, a partir das quais os seres 

humanos podem pensar e discutir sobre os caminhos do planeta, da espécie, da sociedade. 

Sua atuação foi determinante para a independência do pensamento em relação às 

autoridades eclesiásticas e para o reconhecimento do descentramento da Terra e da espécie 

humana. Foram pelos resultados de estudos científicos que hoje sabemos da posição 

marginal em que o planeta está na nossa galáxia e do longo processo de evolução da vida, em 

que a história escrita corresponde a uma ínfima parte. De fato, porém, a observação vencedora 

sobre os possíveis ganhos da ciência parte do desenvolvimento da indústria bélica. Ainda 

assim, é possível entender outras vantagens que uma sociedade pode obter ao financiar 

esta atividade. Apesar do caráter ambíguo de seus resultados – pode ser utilizada para a 

busca da cura de uma doença severa ou para a produção de uma bomba – a ciência relaciona-

se com o conhecimento. 

A partir de um ponto de vista sociológico, sabe-se que o processo educacional 

reproduz, forma e organiza o sistema social. Observar este processo torna-se relevante 

por não apenas compreender os obstáculos contra os melhores índices de desenvolvimento 
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humano e progresso social, mas conhecer os aspectos constituintes deste sistema contribui 

para o conhecimento da sociedade. No prefácio ao seu estudo sobre as universidades 

americanas, Parsons (1973) afirma que a “educação superior, incluindo o complexo da 

pesquisa, tornou-se a característica mais decisiva da estrutura em desenvolvimento das 

sociedades modernas”1. A universidade representa o mais alto índice educacional de uma 

sociedade. Esta velha instituição vem ganhando cada vez mais importância nos últimos 

anos. Além de seu papel na formação de cidadãos e profissionais, esta é uma das principais 

instituições a desenvolver pesquisa, tendo com isto um papel importante em termos de 

desenvolvimento econômico e promoção de ciência, tecnologia e inovação. Um país que 

investe em ciência está investindo em sua independência em relação aos outros países. 

Contudo, embora uma reconhecida preponderância nacionalista, as universidades são 

marcadas por um aspecto transnacional, que dão a ela uma responsabilidade que ultrapassa 

fronteiras. 

Há quase duzentos anos ensino e pesquisa são as duas atividades centrais da 

instituição universitária. 

 
 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 
“Através da dúvida somos levados indagar, e através da indagação 

percebemos a verdade” (Abelardo)2 

 
 
 

Junto com a Igreja Católica, a universidade é uma das mais antigas instituições 

das sociedades ocidentais3. Sua sobrevivência às reformas modernas explica-se pelo papel 

importante que exerceu na transição histórica destas sociedades. Ainda que tenha surgido e 

sobrevivido por muito tempo sob a tutela da Igreja, estava ali institucionalizado um espaço 

que, apesar dos conflitos e disputas, era, através do estímulo aos estudos clássicos, destinado 

a valorizar o pensamento e a reflexão. Em seu sentido menos romantizado, desde seu 

surgimento as universidades são instituições responsáveis por conceder a formação e a 

                                                           
1 “(..) higher education, including the research complex, had become the most critical single feature of the 

developing structure of modern societies” (PARSONS, 1973:VI). 
2 “Through doubting we come to inquiry, and through inquiry we perceive truth”, citado em Wieruszowski, 1966: 

28. 
3 De fato, como nota Clark Kerr, das instituições existentes no início do século XV nas sociedades ocidentais, 

apenas 85 sobrevivem sem se terem tornado irreconhecíveis; dentre estas 70 são universidades. Das 85, apenas 

duas podem ser encontradas no século XII, a Igreja Católica e as universidades.” (DURHAM, 2005-b, p.9). 

Além da igreja e das universidades, também o parlamento é um produto da mesma época, como lembram 

WIERUSZOWSKI (1966) e HASKINS (1923). 
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licença para o exercício de determinadas profissões. E, a partir do século XIX, com a 

criação da Universidade de Berlim, a pesquisa foi agregada como elemento chave da 

instituição, formando ambas as atividades – ensino e pesquisa – uma união justificada pela sua 

relação com a busca do conhecimento. 

Não é possível dizer especificamente em que data surge a primeira universidade 

ou a primeira instituição de ensino superior no mundo, ou ainda os primeiros movimentos 

universitários, todas as suas raízes e fontes, uma vez que sua manifestação deu-se em variadas 

formas4. Sabe-se apenas que nascem entre os séculos XII e XIII5, sendo Bologna, Paris e 

Oxford as três primeiras cidades a sediá-las. A delimitação de uma data de fundação para 

as primeiras universidades não pode ser precisa também porque estas foram crescendo e se 

formando espontaneamente. Porém, é possível dizer que o nascimento da universidade marca 

a institucionalização de novas definições de conhecimento e aprendizado (DEIGHTON, 

1971)6. 

As primeiras escolas de ensino superior, ministradas e coordenadas pela Igreja, 

eram as chamadas escolas catedralícias (DURHAM 2005-b; HASKINS, 1923). Estas 

instituições foram as pioneiras na concessão de licenças profissionais. Denominada 

licencia docendi, esta licença correspondia também a primeira forma de grau acadêmico 

(WIERUZOWSKI, 1966) e servia à própria reprodução do sistema de ensino, uma vez 

que era destinada à permissão para ensinar. Posteriormente criaram-se diferenciações 

entre as licenças. Os cursos de Direito Canônico e Teologia preparavam profissionais 

que ocupassem os altos escalões da Igreja, o curso de Direito Romano formava burocratas 

para o império e as monarquias da época, e o curso de Medicina habilitava novos 

profissionais liberais (DURHAM, 2005-b). A expansão das escolas catedralícias levou a 

uma expansão de mestres diplomados que desejavam lecionar independentemente das 

ordens clericais. Reunidos, estes mestres formaram uma corporação, denominada universitas7. 

                                                           
4 “The only thing that can be said with safety is that the early universities were not created, but that, in the 

words of Frederick M. Powick ‘they grew as a natural expression of the spiritual, intellectual and social 

energies’ of the age”(WIERUSZOWSKI, 1966: 15). 
5 Apesar da educação transmitida por gregos e romanos poder ser chamada de superior, os povos da antiguidade 

não possuíam nem criaram uma instituição que poderia se chamar universidade. Por mais diferenciadas que 

sejam hoje as universidades modernas, estas últimas são descendentes lineares das medievais. Os acadêmicos 

de hoje, mais que herdeiros de Atenas e Alexandria, são de Paris e Bologna (HASKINS, 1923). 
6 “(...) knowledge was always expanding and always changing, it was not given but must be sought for; learning 

was not familiarity with the known but knowing how to find out something new. This new attitude toward 

knowledge changed the place and purpose of higher education was called upon to foster the search for new 

knowledge necessary to meet the ever-changing needs of modern society and mankind, and to prepare students 

for many different, complex leadership roles in a complex society. These explanations form what may be called 

the university ideal” (ROBERT CHURCH in DEIGHTON, 1971: 341). 
7 Existem diferentes formas de concepção destas associações. Em Bologna, a universitas foi formada 

inicialmente e exclusivamente como uma corporação de estudantes. Em primeiro lugar, como meio de proteção 

contra os abusos de preços. Unidos, os estudantes poderiam assegurar ao menos a fixação dos preços dos 
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O nome universitas significa uma congregação geral de diferentes nações, algo 

que caracterizava a instituição nascente8. Até então, a universitas era conhecida como uma 

associação civil que reunia profissionais de artesanato, comércio e serviços (como o barbeiro-

cirurgião). Estas corporações tinham o monopólio sobre o exercício do ofício e também do 

conhecimento e métodos para sua execução, gozando de autonomia para sua regulação frente 

aos poderes centrais. Somente com o tempo o termo passou a se referir especificamente 

à sociedade formada por mestres e estudantes, universitas societas magistrorum 

discipulorumque (HASKINS, 1923). Na universitas organizava-se a transmissão do 

conhecimento para os novos membros por meio de uma hierarquização entre mestres, 

oficiais e aprendizes. Nesta hierarquização, a distância entre o mestre e o estudante – ou 

discípulo – era equivalente a do clérigo em relação ao leigo (WIERUSZOWSKI, 1966)9. 

Esta diferenciação interna refletia também a forte estratificação da sociedade da época. Os 

cargos de um diplomado em ensino superior estavam relacionados com as posições de elite, 

fazendo com que a licença não deixasse de se configurar, também, em um privilégio. 

Alguns     elementos     institucionais     daquele     período     sobrevivem     nas     

universidades contemporâneas: os graus acadêmicos alcançados de mestre (magister) e doutor 

(doctor), apesar de na época serem sinônimos; a organização universitária – não obstante suas 

transformações – e seus oficiais, como o reitor10. Também o conceito de cátedra, cargo 

professoral diluído somente em meados do século XX, era um resquício da velha escola 

catedralícia. Todavia, até 1830, a ciência moderna e o ensino das universidades não seguiam 

o mesmo caminho institucional. As grandes revoluções científicas até então, de Galileu a 

Darwin, aconteceram fora do espaço universitário (ROSSI, 1997/2001). A realização de 

experimentos estava associada ao trabalho manual, considerado inferior e desvinculado à 

atividade intelectual. Até então, os estudos universitários eram predominantemente 

                                                           
aluguéis, que aumentavam com o aumento do fluxo de estudantes na cidade. Reunidos em corporação, os 

estudantes também podiam impor condições aos professores. Em resposta à sua exclusão da universidade dos 

estudantes, alguns professores também formaram sua própria corporação, requerendo para admissão certas 

qualificações, submetendo os interessados a exame, a partir do qual a admissão seria permitida ou não. Em 

Paris, por exemplo, a ação dos professores como grupo aconteceu somente após a morte de Abelardo, mais ou 

menos em meados do século XII (WIERUSZOWSKI, 1966). 
8 De acordo com Haskins (1923), a palavra universidade não tem, historicamente, conexão com o universo 

ou a universalidade do aprendizado. O termo apenas se refere à totalidade de um grupo, ainda que de barbeiros, 

carpinteiros ou estudantes. 
9 “If, as some reformers maintain, the social position and self-respect of professor involve their management 

of university affairs, the Middle Ages were the great age of professoral control. The university itself was a 

society of masters when it was not a society of students” (HASKINS, 1923: 68-69).  
10 Os estatutos e a organização funcional das faculdades aparecem na segunda metade do século XIII, enquanto 

a passagem do cargo de reitor por meio de uma eleição em que os mestres são os votantes ocorre na metade 

do século XIV (cf. WIERUSZOWSKI, 1966). 
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teóricos, divididos somente entre o estudo de voces (palavras) e de res (coisas). 

O  primeiro correspondendo ao trivium: gramática, lógica e retórica; o segundo, ao 

quadrivium: aritmética, geometria, música e astronomia11. O estudo dos clássicos era 

considerado a principal via para a obtenção do conhecimento, não sem perder de vista que 

nesta atividade jazia também uma dimensão ética: 

The new humanists of the type of Bernard and Thierry of Chartres, William of 

Conches and John of Salisbury, not only appreciated the classics for their wisdom 

and beauty, but found their study indispensable for character building and the pursuit 

of truth. Christian humanism as they conceived it was all inclusive: the grammatical 

exercises and text interpretations which filled the day of a schoolboy ended in 

evening meditations and other religious exercises (WIERUSZOWSKI, 1966: 26). 
 

Um novo paradigma universitário – ou as “universidades modernas” – surge a partir 

de um processo iniciado por Humboldt com a criação da Universidade de Berlim, na Alemanha 

do século XIX (TEIXEIRA, 1969/2005). Nesta época, a ciência já começa a compor as bases 

de estruturação da sociedade moderna, especialmente em termos epistemológicos, dado o 

enfraquecimento da Igreja (PEREIRA, 2009). Somente a partir da reforma universitária alemã, 

promovida por Humboldt, é que a pesquisa passa ser acoplada como atividade central da 

universidade – colocando a ciência como a função pela qual se relacionam o estudante e o 

professor. 

Estando à frente da criação da Universidade de Berlim, Humboldt desenvolveu uma 

nova concepção para o tipo de instituição, colocando em prática seus ideais. Esta mudança 

teve como pano de fundo a influência do Iluminismo e as reformas liberais, que promoveram 

a separação entre Igreja e Estado. Além de um novo modelo de instituição – o laico-estatal, 

ao contrário das antigas corporações e as de caráter confessional – a Universidade de 

Berlim12 
traz à tona novamente a valorização da liberdade acadêmica, do trabalho intelectual 

desenvolvido com rigor, a preocupação com a excelência do ensino e a formação dos alunos 

também no sentido ético e cultural. Este último aspecto corresponde ao conceito de Bildung 

(BRÜSEKE, 2013), que aproxima a perspectiva humboldtiana ao ideal clássico13. Por 

                                                           
11 “Para os estudiosos do século XII, a experiência alcança somente os fenômenos, as aparências. A ciência 

deve se desviar das aparências para apreender, através do raciocínio, a realidade.” (LE GOFF, 1957/1995: 50). 
12 O primeiro reitor da Universidade de Berlim foi o filósofo Johann Gottlieb Fichte (cf. HOHENDORF, 1993). 

De acordo com Habermas, Fichte via na universidade a origem daquilo que no futuro seria uma sociedade 

emancipada. “Uma ciência que assim propicia o exercício da reflexão leva à clarificação, não das coisas que 

nos permanecem estranhas, mas sim das raízes mais profundas da nossa própria vida” (1991:117). 
13 O conceito de Bildung, que nunca esteve presente nas reformas de ensino brasileiras (DURHAM, 

1998), foi introduzido originalmente por Immanuel Kant em textos de 1787, 1798 e 1804 e se tornou o 

conceito universitário básico por Humboldt (OLESEN, 2009). 
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isso, o caráter de fato inovador da constituição desta universidade está na sua 

reivindicação sobre a função de desenvolver pesquisa acadêmica em sentido lato, da 

filosofia às ciências básicas. Estas se formalizam pela institucionalização de institutos de 

pesquisa e seminários anexos às cátedras (DURHAM, 2005-b) e criados por iniciativa dos 

catedráticos. Os seminários liderados por estes docentes eram normalmente dispostos da 

seguinte maneira: o catedrático definiria uma área ampla a ser investigada enquanto 

seus estudantes dividiriam o trabalho em subunidades. As universidades não eram 

responsáveis por estas organizações, mas favoreciam o seu desenvolvimento (COELHO, 

1988). 

Neste modelo, a universidade é uma “federação de faculdades” que 

constituem individualmente uma “república dos catedráticos”. Era o catedrático quem 

possuía liberdade de ensino e pesquisa. Os assistentes, alunos e funcionários são subordinados 

a este professor, que é o responsável por diferentes disciplinas em uma mesma faculdade. 

A contratação do catedrático é vitalícia, mas seus auxiliares e assistentes, escolhidos por 

ele, poderiam ser demitidos de acordo com sua decisão. No seu contrato estão incluídas 

verbas para o financiamento da pesquisa, para adquirir equipamentos, laboratórios e a 

formação de uma biblioteca especializada (DURHAM, 2005-b). 

À parte dos acadêmicos, as políticas do estado não tinham como base o “saber pelo 

saber”, mas a excelência do ensino. Assim foram instituídos critérios de competência, como a 

publicação de trabalhos originais, e estímulos à competição entre os professores titulares 

(Ordinarien) e assistentes contratados (Privatdozenten), permitindo a estes a criação de suas 

próprias disciplinas. Isto assegurou também a competição entre as universidades, em disputa 

pelos melhores alunos e docentes, e levando o ensino superior alemão a viver um 

momento único de efervescência intelectual14 
(COELHO, 1988). 

Seguindo a linha alemã, na França ocorreu uma reforma do ensino superior em 1860, 
 

reagrupando as facultés em universidades, época em que seus reformadores insistiam na 

ideia de que a pesquisa científica deve ser uma função essencial destas instituições15. E, 

                                                           
14 É importante considerar também que a pesquisa, para um professor alemão do século XIX, não era 

compreendida como esfera autônoma e profissional por si só. Seu papel era complementar e era entendida 

como um instrumento pedagógico, até mesmo para aqueles indivíduos destinados a seguir carreiras de caráter 

prático. A universidade alemã, todavia, estava apropriada para corresponder às demandas de uma sociedade 

pré-industrial. Não obstante, o desenvolvimento do setor produtivo abriu caminho para que institutos de 

pesquisa fossem financiados por industriais, que percebiam como a ciência poderia ampliar as possibilidades de 

sua produtividade e seus produtos, caso do Instituto Max Planck, criado como Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 

(COELHO, 1988). 
15 Mas a reforma francesa não logrou a mesma eficácia da alemã. Suas universidades continuavam com o ensino 

da cultura clássica e retórica, e a concessão de diplomas para o mercado de trabalho revelou-se, em grande 

medida, uma prática credencialista (COELHO, 1988). 
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a partir deste modelo, porém sob perspectiva filosófica diferente, a mesma relação é 

transportada na universidade americana. 

A Gilded Age (Era dourada), pela qual passara os Estados Unidos após a Guerra 

da Secessão, indica um rápido e forte crescimento em termos sociais, econômicos e políticos, 

levando a um processo de urbanização que ao mesmo tempo fazia crescer a complexidade 

da sociedade americana. Isto também aumentou a demanda por ensino superior sentida 

primeiramente pelas lideranças educadas do país. Foi assim que, voluntariamente, buscaram 

a influência alemã, cuja estrutura de ensino superior se encontrava mais avançada. Cerca 

de 10000 americanos durante o século XIX foram graduados em universidades alemãs. No 

período de pico, entre 1895 e 1896, 517 americanos estavam matriculados em instituições 

alemãs de ensino superior16. 

Desde o seu início, o ensino superior estadunidense tomou várias formas e 

arranjos institucionais. A nova atitude diante da institucionalização da produção do 

conhecimento manifestou-se formalmente com o estabelecimento de escolas de graduação 

(graduate schools) tanto acadêmicas quanto profissionais, voltadas para a pesquisa e o preparo 

de estudantes a carreiras específicas (DEIGHTON, 1971). Uma das diferenciações do sistema 

americano está na criação dos colleges, centros de ensino superior responsável por uma 

formação humanística geral, através da qual o estudante adquire um diploma de bacharelado 

em Artes sem, contudo, a habilitação em alguma área profissional. Originários do período 

medieval (HASKINS, 1923), inicialmente os colleges eram organismos comunitários – nem 

públicas, nem confessionais – cujo objetivo principal era a formação de pastores e ministros 

para as igrejas protestantes. Estes estabelecimentos eram mantidos por meio de um fundo 

alimentado por doações majoritariamente realizadas por pessoas ricas e, em menor parte, 

doações municipais, e a cobrança de matrículas. O fundo era administrado por um conselho 

curador denominado board of trustees, formado por indivíduos de fora da comunidade 

acadêmica, considerados representantes da sociedade, mantenedores e instituidores do college. 

Mais tarde o sistema incluiu também universidades, incorporadas através da estrutura já 

existente nas universidades públicas americanas (estaduais) criadas no século XIX. Preservava-

se o college como formação superior básica, acrescentando-se dois níveis de formação: a escola 

                                                           
16 De acordo com Robert Church: “What most impressed Americans about the German universities in the second 

half of the nineteenth century was their salutary effect on German industrialization and national unification. 

Germany sustained a tremendous economic growth not unlike that of the United States but without – the Americans 

students felt – succumbing to the materialism, corruption, and social callousness they saw at home. (…) When 

American students and young faculty members considered changing the society they found distasteful, they took 

heart from the example of the German university and sought to transfer what they considered its strengths to 

the United States” (in DEIGHTON, 1971: 342). 
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profissional e a escola graduada (incorporada no Brasil como pós-graduação), que concede 

os títulos de mestre e doutor (DURHAM, 2005-b), esta última destinada à profissionalização 

da pesquisa17. 

Apesar da conhecida influência alemã na estruturação do ensino superior americano, 

os dois sistemas possuem uma diferença fundamental. Os americanos, sem fazer distinções 

entre tipos de pesquisa (básica e aplicada), nem a contrapor ao ensino, desenvolveram uma 

cultura pragmática e utilitarista. A noção de “saber pelo saber” – o princípio humboldtiano que 

deveria guiar o ensino e a pesquisa universitária, entendido como um saber desinteressado – 

transportou-se para a América com uma tradução razoavelmente diversa. Assim o liam os 

estadunidenses: “conhecimento aplicado a serviço da sociedade” (COELHO, 1988:20). Até o 

início dos anos 1950, as aulas de graduação eram ministradas por cientistas, sendo a 

atividade de ensino parte essencial de seu trabalho. Uma distinção mais nítida entre 

ensino e pesquisa ocorre somente no período pós-1945, no desenvolvimento da 

corrida espacial durante a guerra fria, o que fortaleceu instituições voltadas somente para a 

investigação científica, como a NASA. Ainda assim, mesmo as universidades que 

consideravam a pesquisa como uma atividade independente entendiam que era necessário 

um treinamento de seus estudantes pós-graduados. Desta maneira, estimulavam a sua aplicação 

prática, dando a esta última uma orientação fortemente profissional18. Neste sistema, cabe ao 

corpo docente, reunido em departamentos, a liberdade acadêmica de ensino e pesquisa, a tal 

ponto de não se ter pré-definido, nem no nível dos colleges, nem na pós-graduação, currículo 

                                                           
17 O ensino superior americano, mesmo em suas instituições públicas, não é gratuito. Os recursos que sustentam 

as universidades estaduais provêm de um fundo que reúne os valores recolhidos das taxas de matrícula, verbas 

concedidas pelo governo estadual e doações privadas. A autonomia financeira e administrativa é quase total e 

a organização do sistema é feito de maneira descentralizada. A estrutura do sistema de ensino desde o início 

não se fez por meio do regime de cátedras, porém de departamentos. A substituição das cátedras por 

departamentos foi a principal característica exportada do sistema americano nas reformas educacionais por outros 

países, como o Brasil. Já seu corpo docente não é considerado funcionário do governo, mesmo nas instituições 

públicas, e são escolhidos a partir de uma seleção que geralmente envolve candidatos de outras universidades. 

São as negociações entre o conselho de curadores e os departamentos que definem a administração dos 

recursos, a remuneração de funcionários e professores e sua contratação. Todavia, o maior peso destas 

decisões é do conselho, que decide sobre áreas de expansão e pesquisa e investimentos em geral. A escolha 

do reitor e dos deans (semelhante aos diretores de unidade) é outra atribuição exclusiva do conselho de 

curadores, por meio de um comitê de escolha que define o perfil e busca candidatos fora da universidade. Nem 

a admissão de novos estudantes obedece a algum critério ou avaliação mais geral, mas cada instituição 

define suas condições de ingresso. Para os colleges normalmente não há uma seleção mais rígida, o que é 

diferente na pós-graduação. Para este nível, que concentra a qualidade acadêmica americana, geralmente se 

estimula a mudança de instituição e espera-se um desempenho prévio de excelência para a admissão de um 

novo estudante. Para suprir sua massiva demanda por ensino superior, além das universidades, outras 

instituições superiores nos Estados Unidos são os colleges comunitários, academias, escolas de administração 

e escolas vocacionais de várias áreas (DURHAM, 2005-b). 
18 “A pesquisa não era nem o passatempo dos excepcionalmente talentosos nem do punhado de carismáticos, mas 

era uma carreira na qual era justificado, dentro dos limites da ética profissional, procurar oportunidades de 

trabalho e vender serviços sob as melhores condições possíveis” (BEN-DAVID apud COELHO, 1988:21). 
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mínimo ou exame de Estado (COELHO, 1988). 

 
 
 

1.2 OS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA UNIDADE ENSINO E PESQUISA: 

HUMBOLDT, HABERMAS E PARSONS 
 
 

“A relação entre o professor e os alunos se tornará, portanto, 
diferente do que foi antes. O primeiro não existe para o último, 
ambos existem para a ciência.” (HUMBOLDT)19 

 
 

A concepção que atribui à universidade concomitantemente o papel de formar profissionais 
 

(ensino) e de desenvolver pesquisa é inaugurada pelo jurista alemão Wilhelm von Humboldt, 

que teve papel ativo nas reformas educacionais do seu país. Humboldt ocupara por não mais 

do que 16 meses o cargo ministerial ligado ao ensino20, mas sua política educacional, ainda 

hoje, continua gerando influências. Dentro de sua concepção, uma reforma educacional, 

em todos os níveis, deveria realizar-se sob inspiração do espírito da ciência21. 
 

Sua entrada no debate a respeito da organização da educação na Alemanha começa 

no ano de 1792, quando fora publicado na revista Berlinische Monatsschrift seu texto Über 

offentliche Staatserziehung (Sobre a instrução pública do Estado). Influenciado pelos 

acontecimentos da revolução francesa, Humboldt repensa sobre os modos de gestão da 

educação. Para o autor, o papel do Estado não deveria ser exacerbado, devendo permitir a 

cada cidadão o desenvolvimento de sua própria individualidade. O ser humano, então, não 

deve ser objeto do Estado, mas seu sujeito, moldando por si mesmo as relações sociais 

(HOHENDORF, 1993). No mesmo ano, Humboldt escreve Ideen zu einem Versuch, die 

Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (Ideias para uma tentativa de determinar 

os limites de ação do Estado), publicado somente em 1851. A argumentação de seu texto segue 

uma discussão sobre o Estado a partir de Hegel, Schelling, Novalis e Hölderlin, fazendo uma 

inversão sobre o fundamento do poder estatal – similar ao que fizeram os autores 

contratualistas – e resgata os ensinamentos dos antigos gregos. Um novo modelo de cultura 

deve perseguir uma reforma política na qual o Estado seja uma resultante da unidade do 

                                                           
19 Tradução de “The relationship between teacher and students will therefore become quite different from what it 

was before. The former does not exist for the latter, both exist for science” (HUMBOLDT, 1808: 02). 
20 Sua participação na administração pública compreende também outros cargos, que intensificam seu esforço 

para assegurar a reforma pedagógica que tentava promover: Embaixador em Viena (1810), representante da 

Prússia no Congresso de Praga (1813), delegado da comissão prussiana de questões territoriais por duas vezes, 

embaixador na Inglaterra (1871), ministro das questões governamentais (1819), presidente da comissão de 

regulamentação dos museus estatais (1829) e integrante do Conselho do Estado (1830). (cf. LEMOS, 2011). 
21 Com base nessa perspectiva é que Humboldt executou sua reforma somente após compor um conselho 

científico. (LEMOS, 2011). 
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povo. Esta reforma deveria ser proveniente de um critério que propicie o equilíbrio entre 

liberdade pessoal e desenvolvimento social. Este critério é o Bildung, do qual o Estado é seu 

servidor22, e não o oposto (LEMOS, 2011). 

Humboldt teve o papel pioneiro de assimilar uma perspectiva teórica à sua aplicação 

prática, sendo capaz de atender às expectativas de justificação que ultrapassava o limite 

da linguagem meramente acadêmica, atribuindo ao professor uma importante função social: 

Ao aproximar o pensamento teórico da realidade concreta, institucional, do 

Estado prussiano e estabelecer entre esses dois universos nexos de 

interdependência reais, seu trabalho filosófico conseguia, pela primeira vez, após 

inúmeras tentativas por parte dos acadêmicos, desde o século XVII, justificar de 

forma satisfatória, e diante de um público de não eruditos, a função social do 

professor e do homem de ciência em geral enquanto educadores da humanidade 

(...) (LEMOS, 2011: 210, grifos do autor) 
 

As premissas do seu modelo universitário são a liberdade científica e autonomia do 

corpo docente. Por isso, defendia a diminuição do poder público na elaboração da estrutura 

curricular da universidade (LEMOS, 2011). Para o jurista, a universidade deve ser também um 

estabelecimento de cultura geral – algo que não difere de suas origens – uma alma mater, que 

inibe a mera aparência de um conjunto de escolas de formação profissional, reunindo todas 

as disciplinas. O fim do ensino universitário seria a prolongação e a conclusão das demais 

etapas de ensino, não sem diferenciar-se delas. Uma destas diferenças está no papel do 

professor, que no ensino universitário seria mais um guia ou orientador do estudante, que, 

por sua vez, deve buscar investigar por conta própria (HOHENDORF, 1993). A 

universidade, segundo a noção humboldtiana, deve ser o local do cultivo desinteressado ao 

saber, sem com isso significar que a produção deste saber constituísse um fim em si mesmo. 

Os reformadores alemães procuravam afastar-se da ideia de apenas se contabilizar mais 

saberes, algo que identificavam na filosofia iluminista e cujo pragmatismo desejavam combater. 

Seu projeto educacional buscava o desenvolvimento da personalidade do indivíduo e a 

principal habilidade que se objetivava conceber era a obtenção de hábitos de pensamento 

claro e original. A universidade alemã, sob esta concepção, desviava-se dos estudos 

práticos das carreiras profissionais, sendo considerado como seu papel o ensino da base 

intelectual para estas atividades. Estas ideias, direcionadas para as áreas de humanidades, 

passaram a ganhar adeptos das ciências naturais a partir de meados do século XIX, não sem 

que a concepção original deixasse de ceder terreno para noções mais empíricas do saber 

                                                           
22 Para Humboldt, um funcionário do Departamento de Ensino, independente da função que ocupa, não está a 

serviço de aristocratas ou nenhuma classe social específica. Nem mesmo à humanidade é este devedor. O 

compromisso que deve assumir é com o Espírito (Geist) e, secundariamente, com o Estado, na medida em que 

este é a extensão deste Espírito (LEMOS, 2011). 
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científico (COELHO, 1988). 

A pesquisa é considerada de tal importância, que Humboldt argumenta ser injusto 

limitar as universidades ao ensino e à divulgação da ciência e postula que, para os 

professores, o fazer ciência é uma forma de avançar em suas áreas de conhecimento, 

pois sem ela caberia a eles apenas repetir conhecimentos produzidos em outro lugar. 

Para tanto, defende que o ensino não deve ser uma sobrecarga que inviabilize a 

pesquisa. O objetivo de Humboldt foi o de tornar a universidade uma academia – 

lugar onde, na Alemanha, era desenvolvida a pesquisa – e fazer, do docente, um 

acadêmico (PEREIRA, 2009: 34). 
 

Nas palavras de Humboldt: 
 

Mas, uma vez que o trabalho intelectual humano floresce somente como 
cooperação, não simplesmente no sentido em que um preenche as lacunas 
deixadas pelo antecessor, mas naquele em que o trabalho bem sucedido de um 
inspira os outros, e que o poder geral original que irradia em um só indivíduo se 
torna visível a todos; a organização interna destas instituições deve estimular 
o surgimento e manter uma colaboração que é ininterrupta, constantemente 
auto-renovável, mas executada, e sem propósito específico.23 

 

Habermas (1993), levado à discussão sobre a ideia de universidade, recupera 

a argumentação de alguns autores e reformadores educacionais buscando até que ponto 

esta ideia sobrevive e mantém o seu sentido. Para o autor, além de Humboldt, também 

Schleiermacher estava primeiramente preocupado que a autonomia da ciência, uma vez 

liberta da Igreja, pudesse assim permanecer. A ciência – e a universidade, por extensão, 

segundo afirma – deveria estar protegida para não tornar-se serva nem de estruturas e 

interesses meramente políticos (Estado), nem de grupos sociais (burguesia). Assim, ambos 

pensaram em uma autonomia científica com organização estatal. Além disso, era importante 

buscar uma justificativa para o Estado manter uma instituição que internamente deveria 

desfrutar de uma liberdade ilimitada. E defendiam que, uma vez que o trabalho científico 

esteja seguindo sua própria dinâmica de investigação, este exercício permitiria que a ciência 

fosse o foco unificador cultural e espiritual da nação. Esta perspectiva também implica em uma 

unidade entre ensino e pesquisa. 

Também Jaspers parte de premissas advindas do idealismo alemão, a partir do qual o 

espírito objetivo é o formador das estruturas institucionais. Sem o espírito, as instituições 

tornam-se mecânicas. Assim, o sentido de totalidade da universidade é perdido se ocorre 

uma desintegração dos laços que formam esta corporação. O papel que a universidade 

desempenha na sociedade depende de uma organização que parte de dentro da própria 

                                                           
23 Tradução de: “But since the intelectual work within humanity flourishes only as cooperation, namely not 

merely in that one fills in what another lacks, but in that the sucessful work of one inspires the others, and 

that the general, original power that shines forth in the individual person only singly or deflected becomes 

visible to all, the internal organization of these institutions must bring forth and sustain a collaboration that 

is uninterrupted, constantly self-renewing, but enforced and without specific purpose” (HUMBOLDT, 1808: 01). 
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instituição, o que pressupõe que seus membros compartilham uma mesma forma de vida. A 

ideia de universidade não se resume a uma corporação profissional, mas reivindica uma 

instância universal, dada sua relação particular com a ciência e a verdade. Os princípios 

culturais que a norteia são anteriores e constituintes de todo o pluralismo subsequente das 

diferentes formas de vida social. Habermas (1993) questiona se a ideia proposta por Jaspers, 

que remonta a Humboldt, não seja demasiadamente pretenciosa e irrealista para o sistema 

universitário moderno. Em última instância, diz Habermas, os reformadores universitários 

que apelam para uma ideia de universidade, normalmente vinculada ao ideal do espírito, 

não fazem outra coisa senão uma crítica hostil à modernização. 

O autor reconhece três aspectos como componentes desta ideia de universidade: 

o da unidade entre ensino e pesquisa, o da unidade entre todas as ciências e a cultura geral, 

além de uma unidade entre ciência e pensamento crítico. A unidade entre ciência e 

esclarecimento crítico baseou-se em uma expectativa exagerada sobre a capacidade de a 

ciência filosófica responsabilizar-se pela evolução da espécie humana no sentido de promover 

uma sociedade igualitária de homens livres. Tampouco a unidade mestre e discípulo, 

pressuposto da unidade das ciências e cultura geral, foi capaz de obter êxito nas instituições 

modernas organizadas hierarquicamente. A unidade de todas as ciências exigiria das 

faculdades superiores uma submissão às faculdades de filosofia, uma hegemonia 

reivindicada pelos defensores deste posicionamento e sem capacidade de sustentação 

contemporaneamente. 

O fato é que tais pressupostos, se é que puderam ser executados, tornaram-se cada vez 

mais difíceis de serem realizados – o que ficou evidente ao longo do século XIX. 

Afinal, as transformações das atividades profissionais de outras áreas também fizeram 

com que estas ocupassem o espaço universitário para o desenvolvimento de uma 

formação. Além disso, as ciências empíricas emanciparam-se da filosofia, levando a 

um enfraquecimento das visões totalizantes de mundo. E, a emergência da sociedade 

industrial, que, por um lado, sobreleva as ciências empíricas por seu potencial de alavancar 

a força produtiva, colaborou também com o declínio da importância da filosofia. De certa 

forma, concretizou-se aquilo que era temerário para Humboldt e Schleiemacher, pois as 

ciências naturais passam a deixar de lado parte de seu papel como também formadora de 

visão de mundo, para ceder à produção de um saber com aplicações técnicas. Também as 

organizações das instituições universitárias aproximam-se mais de uma lógica econômica e 

administrativa do que de um sentido de uma cultura geral. 
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O único aspecto que manteve sua plausibilidade, afirma Habermas, está no sentido 

de formação que une ensino e pesquisa. Afinal, esta perspectiva baseia-se no caráter 

autoreprodutor da ciência, uma vez que caberia aos professores formar sua própria 

descendência profissional. 

Parsons (1973), por sua vez, procura justificar as funções da universidade organizadas 

em seu esquema AGIL24, determinando quatro destas. A própria organização dos capítulos 

de The American University está de acordo com o esquema, subdivididos pelo número 

de funções. A primeira delas é a educação geral, responsabilidade do ensino de graduação. 

Este, de acordo com Parsons, deve, em sua dinâmica educacional, fornecer a base cultural para 

uma formação cidadã, ou seja, uma capacitação para que o indivíduo possa participar 

ativamente na sociedade com “competência e inteligência” (PARSONS, 1973: 165). A 

segunda é a pesquisa, onde há a primazia do conhecimento, sendo, também por isso, uma 

das principais funções da instituição. A função da pesquisa não se refere apenas à produção 

do conhecimento pelos docentes, mas também à formação de novos acadêmicos e a crescente 

instrução da cultura geral. Para o autor, estas duas atividades são o coração da instituição, 

unidas pela centralidade no aspecto cognitivo. 

As outras duas funções não deixam de se relacionar com as primeiras. A terceira 

é a formação profissional aplicada que, até o fim do século XIX estava 

indissociada ao desenvolvimento de pesquisa, embora em seu sentido clássico (erudição, 

não experimentação). Direito, medicina, teologia e filosofia, as primeiras funções 

profissionais cujo exercício está atrelado à concessão de um diploma universitário, não 

consistiam em mera formação baseada em um conhecimento aplicado, mas também na sua 

elaboração. Parsons faz uma divisão entre escolas profissionais e a educação geral, em que 

as primeiras denominam-se “know how”, e a segunda “know what”, a formação de padrões 

de conhecimento que são posteriormente absorvidos pelo restante da sociedade. Apesar de 

as escolas profissionais serem parte do complexo universitário americano, sua diferenciação 

é considerada importante porque a existência das profissões está localizada fora dos 

limites das disciplinas universitárias. Embora ambas as funções estejam relacionadas 

com o conhecimento, as primeiras estão voltadas à sua aplicação prática, a segunda ao sistema 

                                                           
24 AGIL é um instrumento de análise criado por Parsons (1951), voltado tanto para sociedade quanto a sistemas 

e subsistemas sociais. A sobrevivência e o desenvolvimento de qualquer sistema social, de acordo com o 

autor, depende de sua capacidade de solucionar quatro classes de problemas sociais, cada um sendo 

representado por uma letra do acrônimo AGIL: A = Adaptation (adaptação); G = Goal attainment (alcance 

do objetivo); I = Integration (função integrativa); L = Latent pattern maintenance (manutenção do padrão 

latente). Em respeito às universidades, A refere-se à educação geral, G à formação profissional especializada, I às 

contribuições dos intelectuais e L ao papel da pesquisa. 
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cultural. A quarta e última função é um objetivo mais amplo que consiste na contribuição 

para a definição de uma cultura geral de acordo com o contexto histórico, papel 

compartilhado também por intelectuais que estão fora da universidade. 

Para Parsons, a principal ocupação da universidade é o conhecimento, especialmente 

aquele que é normalmente considerado como “racional”. O objetivo geral da universidade é 

sua busca e sua transmissão. Dois fatores poderiam ameaçar a produção e a transmissão 

da racionalidade cognitiva, um direcionamento das instituições para o alcance de objetivos 

políticos ou a submissão a modelos estéticos de conformidade. Em outras palavras, se a 

universidade deixa de desenvolver ensino e pesquisa, ela perde a razão de sua existência. 

Fora do ambiente intelectual anglo-saxão, é interessante resgatar o argumento de 

Ortega y Gasset (1930/2001), em conferência proferida no ano de 1930, intitulada Missão da 

Universidade. Para o autor, os bons usos de uma instituição dependem de uma boa 

determinação de sua missão. Esta deve ser a raiz para uma reforma universitária. O 

autor critica a postura de muitos reformadores que procuram imitar as instituições 

exemplares, afirmando que, ainda que com os estudos e as reflexões das universidades 

espanholas se cheguem às mesmas conclusões das primeiras, estas conclusões devem ser 

alcançadas pelo esforço próprio. Para o autor, o esforço desta busca possui um impulso criador 

através do qual é possível observar os limites das outras soluções. O olhar para os países 

estrangeiros deve ser dirigido à busca de informações, não modelos. 

As informações extraídas a partir da observação dos sistemas universitários 

estrangeiros revelam três funções primordiais para a universidade: 

1. A transmissão da cultura;  

2. O ensino das profissões; e 

3. A pesquisa científica e formação de novos pesquisadores. 

 

Embora os conteúdos centrais de compreensão da unidade sejam semelhantes 

entre os diversos autores, Ortega y Gasset faz um deslocamento do foco da instituição da 

ciência para o estudante, o núcleo que justificaria e motivaria a indissiociação entre ensino e 

pesquisa: 

“(…) na organização do ensino superior, na construção da Universidade, deve-se 

partir do estudante, não do saber nem do professor. A Universidade tem que ser a 

projeção institucional do estudante, cujas duas dimensões essenciais são: uma, o que 

ele é: escassez de sua faculdade aquisitiva do saber; outra, o que ele necessita 
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saber para viver”. (1930/2001:10, grifos do autor)25 

 

1.3 A CONCEPÇÃO DA UNIDADE ENSINO E PESQUISA PARA AS 

UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 
 
 

“A função da Universidade é uma função única e exclusiva. Não 

se trata, somente, de difundir conhecimentos. O livro também os 

difunde. Não se trata, somente, de conservar a experiência 

humana. O livro também a conserva. Não se trata, somente, de 

preparar práticos ou profissionais, de ofícios ou artes. A 

aprendizagem direta os prepara, ou, em último caso, escolas muito 

mais singelas do que as universidades. Trata-se de manter uma 

atmosfera de saber pelo saber para se preparar o homem que o 

serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber vivo e não 

morto, nos livros ou no empirismo das práticas não 

intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a 

experiência humana, sempre renovada, para que a mesma se torne 

consciente e progressiva” (Anísio Teixeira, discurso de fundação 

da UDF, em 1935) 
 
 

É verdade que esta terra era habitada muito antes da chegada dos portugueses, mas 

também é verdade que o nome Brasil só tem sentido após o encontro cultural ocorrido em 

abril de 1500. A mistura, característica tão brasileira, como acentuaram os intelectuais que 

tomaram o Brasil como tema (HOLANDA, 1936/2011; RIBEIRO, 1975/2006; FREYRE, 

1933/2004), começa nesta data. Chegam com os portugueses, e mais tarde com outros 

europeus, não apenas suas ambições e anseios individuais, mas sua herança cultural na 

forma das instituições que pouco a pouco começavam a ser implantadas. 

A exploração da costa brasileira demandava a organização social do trabalho, que na 

época se fazia por meio do trabalho escravo, tentado sem sucesso com os indígenas, e com 

mais eficácia com a importação negreira. O cultivo da terra incorporou técnicas indígenas, 

como a coivara, porém utilizavam-se especialmente os instrumentos e técnicas desenvolvidos 

na metrópole. A estrutura familiar era a família patriarcal, de união conjugal 

oficialmente monogâmica, mas com características da poligamia moura, que os 

portugueses haviam herdado. A mulher indígena ou mameluca era socialmente aceita para 

ser esposada. E as escravas domésticas negras, além de iniciar os meninos na vida sexual, 

também protagonizavam relações extraconjugais. A instituição religiosa, católica, nascida 

em Roma, chegava aqui principalmente pela presença dos jesuítas – ordem criada em 1540 

e que inicia suas missões no Brasil já em 1549 – até 1759, ano de sua expulsão. Instituições 

                                                           
25 Tradução de: “(...) en la organización de la enseñanza superior, en la construcción de la Universidad, 

hay que partir del estudiante, no del saber ni del profesor. La Universidad tiene que ser la proyección 

institucional del estudiante, cuyas dos dimensiones esenciales son: una, lo que él es: escasez de su facultad 

adquisitiva de saber; otra, lo que él necesita saber para vivir.” 
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políticas foram dispensadas de se formar na colônia, que se organizava conforme as 

deliberações realizadas nas terras lusitanas. Por fim, o sistema educacional ficou a cargo 

também dos jesuítas, garantindo assim a formação de novos padres e algum nível de educação 

básica para os meninos de engenho e, além disso, para os indígenas nas Missões, com o 

intuito de sua conversão e salvação das almas. 

Todavia não tinham os jesuítas completa autonomia sobre seu sistema educacional. 

Muitos foram os projetos e tentativas de implantação de uma universidade na colônia, 

todos sempre negados pela coroa portuguesa26. Apesar disto, os jesuítas ainda conseguiram 

implantar alguns cursos de ensino superior. A literatura costuma considerar a fundação da 

escola de medicina da Bahia como a primeira instituição de ensino superior no Brasil 

(SCHWARTZMAN, 2001; DURHAM, 2005-a). Porém, em 1550 já os jesuítas haviam 

instalado naquele estado, então sede do governo geral, um estabelecimento de ensino que 

ofertava, como em outros de seus colégios, educação geral básica – que consistia no ensino 

das primeiras letras a uma formação equivalente ao ensino secundário – a filhos de 

senhores de engenho, funcionários públicos e criadores de gado. Além deste ensino, no ano 

de 1553 deu-se início o curso superior em Artes (também chamado Ciências Naturais ou 

Filosofia) e Teologia. Este primeiro seguia o modelo de ensino das primeiras 

universidades do mundo e sua predominância teórica, com o estudo de Lógica, Física, 

Matemática, Ética e Metafísica. Através deste curso era possível obter o grau de bacharel 

ou licenciado. No primeiro caso, a banca examinadora era composta por três membros. No 

segundo, que corresponde aos que pretendiam exercer o magistério, por cinco. O curso de 

Teologia, notadamente destinado à carreira sacerdotal, conferia o grau de doutor. Eram duas 

as matérias básicas deste curso: teologia moral, que consistia em questões éticas práticas, e 

teologia especulativa, cujo fundamento era o estudo do dogma católico. Em 1638, o colégio 

do Rio de Janeiro, cuja origem data do século XVI, começava a oferecer curso de filosofia. 

Em 1687, iniciavam os cursos superiores no colégio de Olinda. Em 1688, o colégio do 

Maranhão; em 1695, o colégio do Pará. No século XVIII o ensino superior promovido pelos 

jesuítas expandiu-se também aos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão 

                                                           
26 Caio Boschi (1991: 105) reproduz um trecho de uma das cartas do procurador da Coroa em resposta ao 

pedido enviado pelos oficiais da Câmara da Vila Real do Sabará, em 1768, para a implantação de uma escola de 

ensino superior em Minas Gerais. Este dizia “que pedia (sic) além disso ser questão política se convinham 

estas aulas de Artes e Ciências em Colônias, que se lembrava ter lido que alguma das nações europeias se 

arrependera mais de uma vez de artes estabelecidas nas suas colônias da América; que lhe parecia que tudo 

aquilo que se podia escusar, e que, não se escusando, podia relaxar a dependência que as colônias deviam ter 

no Reino, devia com efeito escusar-se: que um dos mais fortes vínculos que sustentava a dependência de nossas 

colônias era a necessidade de vir estudar a Portugal”. 



40 
 

e Pará (CUNHA, 1980/1986; CUNHA, 2000; CUNHA, 2004; NISKIER, 1996). 

Ainda assim, o trabalho dos padres da Companhia de Jesus não representa a raiz de 

nosso ensino superior. A sua expulsão no ano de 1759 significou também o fechamento 

de suas instituições. Não apenas os seus colégios, mas as propriedades rurais das quais se 

utilizavam para sua sustentação foram expropriados. Nesta época, era 300 o total de 

estudantes em cursos de filosofia nos seus colégios. A maior parte das instituições foi 

apropriada para fins comerciais, mas alguns colégios ainda sobreviveram sob outra 

administração. O colégio de Olinda passou a ser coordenado pelos franciscanos, o colégio 

do Rio de Janeiro foi transformado em hospital militar, por lá haver duas enfermarias e uma 

botica. O mesmo ocorreu com o colégio da Bahia. 

Outras propostas e tentativas de criação de universidades vieram com os 

inconfidentes, todavia sem sucesso. A proposta de criação de uma universidade foi um 

dos elementos que contribuiu para a adesão à causa emancipadora. Contudo, se se pode 

dizer que o Brasil possuía alguma universidade na época, esta era a de Coimbra, que graduou 

muitos dos privilegiados filhos de senhores de engenho. A Universidade de Coimbra tinha 

um valor especial à Coroa portuguesa, uma vez que era ela a formadora de recursos humanos 

qualificados para o aparelho estatal. Não eram recebidos diferentemente os brasileiros que 

se dirigiam à Coimbra para completar seus estudos. Havia uma intenção de formar uma 

elite única, capaz de fazer com que Portugal assumisse um papel de maior relevância diante 

das nações europeias27. Ao regressar à terra natal, a maior parte destes jovens era absorvida 

pelos serviços do Estado português. Ou seja, a possível expectativa que as mentes hodiernas 

teriam de que essas pessoas estavam aptas a repensar a situação colonial é frustrada. Os 

brasileiros que se formavam em Coimbra, na verdade, realimentavam o sistema colonial. 

Somente no século XVIII, foram contabilizados 1752 estudantes nascidos no Brasil. A 

maior parte era proveniente da Bahia (572), seguidos de cariocas e fluminenses (445) e 

mineiros (347) (BOSCHI, 1991). No total, 2.500 jovens nascidos no Brasil em três séculos 

de colonização obtiveram diploma da universidade portuguesa (TEIXEIRA, 1969/2005). 

Foi, na verdade, somente com a chegada da corte portuguesa, em 1808 (GOMES, 

2009), que o ensino superior foi refundado no país. Após a invasão napoleônica, o 

                                                           
27 De acordo com Caio Boschi (1991: 108), os brasileiros “Sentiam-se perfeitamente cônscios de seu 

privilegiado acesso à educação e integrados à Metrópole, particularmente em Coimbra, os membros das elites 

intelectuais da colônia que para lá se deslocavam. Na Universidade, estimulava-se um clima de 

entrosamento entre metropolitanos e brasileiros, em benefício dos interesses estatais. Intelectualmente, aliás, 

mesmo depois de retornados aos Brasil, os parâmetros e os padrões que seguiam eram os da urbe coimbrã, em 

patente evidência da fusão de comportamento que aglutinava as elites dos dois pólos do império”. 
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Brasil havia, então, ascendido ao status de Reino Unido de Portugal e Alarve, com a 

transferência de sede do poder da metrópole para a colônia28. A presença da família real 

no país foi o fator que, ironicamente, finalmente impulsionou certa independência para o 

seu desenvolvimento intelectual, não apenas pela criação da faculdade, porém também com 

o surgimento da imprensa. Em companhia da Coroa, transportaram-se para o Brasil os seus 

tesouros, os funcionários da alta burocracia militar, civil e eclesiástica, além dos livros da 

Biblioteca Nacional. Isto também deu abertura para a criação de instituições até então 

inexistentes neste lado do atlântico: financeiras, administrativas e culturais (CUNHA, 

1980/1986; CUNHA, 2000). Junto a estas, por influência inglesa e apoio dos proprietários de 

terras no Brasil, outras medidas foram tomadas na direção de conceder à colônia autonomia 

política e econômica, especialmente a abertura dos portos, o que culminou na independência 

em 182229. A nova fase do ensino superior brasileiro, a partir do qual chegamos ao sistema 

de hoje, surge junto com o Estado Nacional. 

O autor da carta de expulsão dos jesuítas, Marques de Pombal, já havia pouco 

antes incorporado os ideais educacionais napoleônicos que basearam a instalação destas escolas 

de ensino superior. O espaço antes desfrutado pela rigidez do ensino escolástico e clássico foi 

diminuído pela reforma educacional pombalina e seu impulso modernizador. Ficando agora 

as ciências jurídicas e teológicas em segundo plano, a reforma abriu caminho para o 

desenvolvimento das ciências experimentais nas escolas superiores (BOSCHI, 1991). Assim, 

no Brasil, a primeira destas foi o Curso de Cirurgia, Anatomia e Obstetrícia da Bahia, ainda 

em 1808, após um pedido feito no estado de Pernambuco pelo cirurgião-mor do Reino, 

José Correia Picanço – um “português nascido no Brasil”30 
– antigo professor da 

Universidade de Coimbra. Logo depois, no mesmo ano, com a transferência da Corte para 

                                                           
28 Este evento, que marca um novo patamar na trajetória política, econômica e cultural do Brasil, foi planejado 

com um ano de antecedência e contou com o apoio da Inglaterra. Pressionado tanto por esta quanto pela França, 

Portugal aliou-se ao primeiro reino, do qual mantinha cerca de um século de dependência econômica. João, o 

príncipe regente, fora convencido a fazer a transferência diante da garantia de proteção inglesa, por meio de um 

acordo secreto assinado em 1807. O acordo determinava que em troca da proteção, Portugal concederia à 

Inglaterra a Ilha de Madeira, com o fim de lá se estabelecer uma base militar. Além disso, uma das vantagens 

que a Inglaterra pretendia obter, e que de fato ocorreu, era a liberdade de comércio no Brasil, até então 

prejudicado pela intervenção da metrópole. Isto aconteceu também por meio da permissão de utilização dos 

portos brasileiros, tanto para nestes destinar boa parte de seus produtos manufaturados, quanto na intenção de que 

servissem de escala para o Uruguai e Argentina. Foi assim que, um dia antes das tropas napoleônicas alcançarem 

Lisboa, partia para o Brasil uma frota de 36 navios escoltados pela marinha britânica (CUNHA, 1980/1986; 

GOMES, 2009). 
29 “Ao mesmo tempo em que se erigia no Brasil um aparelho administrativo similar ao da metrópole, ampliava-

se o aparelho militar, fomentava-se a produção agrícola e manufatureira, reproduzia-se o equipamento cultural 

da Corte.” (CUNHA, 1980/1986: 73) 
30 Anísio Teixeira, 1969/2005:139. De acordo com Anísio Teixeira, a denominação “brasileiro” surge somente 

no século XIX; até então os indivíduos nascidos no Brasil eram também considerados portugueses. 
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o Rio de Janeiro, cria-se naquela cidade a Escola de Cirurgia e a Academia de Guarda-

Marinha. Ambas funcionavam nos prédios dos antigos colégios dos jesuítas que desde então 

haviam sido utilizados como hospitais militares. Dois anos mais tarde, também no Rio de 

Janeiro, a de Engenharia, agregada à Academia Militar (DURHAM, 2005-a). O Rio de Janeiro 

ainda recebe em 1814 o Curso de Agricultura e em 1816 a Real Academia de Pintura, 

Escultura e Arquitetura. A essas instituições também se acrescentam o Museu e a Biblioteca 

Nacional e o Jardim Botânico. 

Apesar do status de ensino superior, estas escolas eram bastante simples, consistindo 

em cursos ministrados por um único professor em locais improvisados. Na área de 

Medicina, estas cátedras independentes ganharam um pouco mais de complexidade quando, 

aglutinando-se a outras recém-criadas, formaram a composição das faculdades e academias 

em 1813. Desta vez com direção especializada, locais determinados e currículo prevendo as 

séries de formação. Um decreto de Dom Pedro I em 1827, cinco anos após a proclamação da 

independência, deu início aos cursos de Direito em Olinda e em São Paulo. Isto porque o 

evento de 1822 demandava a formação de quadros para a burocracia do novo Estado. Em 

1854, a partir de um decreto de 28 de abril, os cursos de direito foram transformados em 

faculdades e o curso de Olinda transferido para Recife. As faculdades de direito conferiam 

aos seus estudantes os graus de bacharel e doutor. O primeiro para os que concluíam os cursos 

regulares. O segundo para aqueles que após a conclusão do curso se submetiam à defesa de 

tese pública. Medicina, Engenharia e Direito representam a hegemonia da formação 

acadêmica brasileira nos seus primeiros anos de história de ensino superior (CUNHA, 

1980/1986; CUNHA, 2000; OLIVEIRA, 2004). 

Durante este período até 1882, ano em que Rui Barbosa – na qualidade de deputado 

federal – envia um projeto para votação, foram elaboradas 42 propostas para a criação de uma 

universidade no país, todas recusadas pelo governo e o Parlamento. Até mesmo Dom Pedro II, 

em sua última fala pública, manifestara o interesse em criar duas universidades, uma no norte 

e outra no sul do Brasil. Todavia, com sua destituição do trono e a proclamação da República 

em 1889, seu projeto ficava engavetado. Ainda mais por causa do desinteresse dos 

republicanos brasileiros, que promoviam uma cultura que Anísio Teixeira intitulou 

“antiuniversitária” (TEIXEIRA, 1969/2005: 141/166). De acordo com Anísio Teixeira, outro 

dos motivos do atraso de nossa educação superior deve-se à identificação da elite da 

colônia com a metrópole, que não foi capaz de sentir-se próxima da população com quem 

compartilhava o território para pensar seu desenvolvimento. Para completar, havia uma ideia 
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geral entre a classe dominante na disseminação do pensamento de que a sociedade que estava 

sendo constituída no país era de trabalho, portanto a formação universitária seria uma 

atribuição supérflua31.  

A Reforma Maximiliano retomou a centralização administrativa que havia sido 

combatida poucos anos antes por Rivadávia Corrêa (TOBIAS, 1972). E é a partir desta 

que é autorizada por decreto presidencial a primeira universidade de existência duradoura: 

a Universidade do Rio de Janeiro, fundada, de fato, a partir do decreto 13.343, de 7 de 

setembro de 1920. Seu primeiro reitor foi o então presidente do Conselho Superior de Ensino, 

o professor da Escola Politécnica Tobias Moscoso. Esta resultou da reunião de três 

faculdades federais independentes: a de Medicina e de Engenharia, existentes desde 1808 e 

1810, respectivamente, e a de Direito, resultante de uma fusão entre as duas principais 

faculdades privadas da cidade e sua federalização. Este modelo de criação da universidade 

por meio da junção de escolas de Medicina, Direito e Engenharia guiou a maior parte da 

fundação das universidades federais brasileiras. 

Em termos legislativos, a primeira vez que a pesquisa apareceu vinculada às 

instituições de ensino superior, no Brasil, aconteceu pouco mais de um século desde a 

fundação da sua primeira escola e simultaneamente ao surgimento das primeiras 

universidades em território nacional. A reforma educacional de Francisco Campos, de 1931, 

determinava que as universidades deveriam ser criadas pela reunião de no mínimo três 

faculdades, sendo uma delas a de Filosofia, Ciências e Letras, que deveria ser o centro da 

pesquisa básica, e dentre as duas outras Direito, Medicina ou Engenharia. Ainda assim, 

Francisco Campos, em consonância com a tradição universitária europeia e norte-americana, 

acentuou duas condições como necessárias para o desenvolvimento saudável destas 

instituições: de um lado, a autonomia universitária e, de outro, o estabelecimento de 

instituições que priorizem a pesquisa em relação ao mero ensino profissionalizante. 

Todavia, a autonomia no ambiente acadêmico carente de tradição acabara sendo promovida, 

contraditoriamente, sob tutela do Estado, que se pretendia como “guardião e educador 

da universidade” (SCHWARTZMAN, 2001: 150).  

A pesquisa científica não encontrou terreno mais favorável. A criação da Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras, vista como uma etapa para lançar os alicerces de um espírito 

                                                           
31 “O desenvolvimento da educação e do ensino superior no Império constituem exemplos de quanto uma 

elite, identificada com a Metrópole colonizadora habituada à submissão a ela no seu sistema de valores, pode 

revelar-se incapaz de elevar-se à altura do projeto nacional que representava a inesperada independência que 

lhe trouxera um episódio do período napoleônico na velha Metrópole portuguesa” (TEIXEIRA, 1969/2005: 147). 
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acadêmico ainda ausente, não ultrapassaria a função de uma escola de formação de 

professores. Na prática, o que continuou prevalecendo foi a aglutinação das faculdades, 

permanecendo cada uma autônoma na direção de suas escolas, não se submetendo à 

administração central da universidade (COELHO, 1988). 

Os locais de pesquisa nos países latino-americanos no início do século XX, além de 

raros, não eram propriamente universidades. A ciência acontecia em museus, observatórios, 

centros de pesquisa agrícola e algumas escolas de engenharia e, especialmente, medicina. 

Por sua vez, as universidades consistiam em um conjunto de faculdades independentes 

com a autoridade para emissão de diplomas de atividade profissional. Além disso, 

gozavam de relativa autonomia e funcionavam como corporações com subsídio do poder 

público. A pesquisa realizada dentro das universidades partia de iniciativa individual de alguns 

professores que, na ausência de laboratórios e bibliotecas suficientemente equipadas, 

custeavam as despesas por conta própria. “Com isso, a pesquisa universitária tendeu a ser, 

acima de tudo, um hábito sofisticado de uma pequena elite, para a qual fazer pesquisa era 

atributo de uma sociedade civilizada, tão importante quanto fazer boa música e escrever 

boa literatura.” (SCHWARTZMAN, 1986:24) Assim, no interior das faculdades, a pesquisa 

assumia um aspecto secundário. 

Estes indivíduos que desenvolviam pesquisa normalmente estabeleceram contato com 

esta atividade ao buscar formação profissional no exterior. Também, pouco a pouco algumas 

fundações estrangeiras passaram a investir recursos na promoção da pesquisa no Brasil, 

caso da Fundação Rockfeller que financiou a Escola de Medicina de São Paulo. Este fluxo 

acadêmico para os Estados Unidos – financiados principalmente pelo país norte-americano, 

que pretendia estabelecer uma política de “boa vizinhança” – cresceu a partir da década 

de 40, superando os números de intercâmbio com a Europa que ocorria em anos 

anteriores. Este fator foi determinante para o estabelecimento do conteúdo das 

transformações buscadas no sistema de ensino superior brasileiro. Este intercâmbio também 

fez surgir um ativismo científico que ganhou força nos anos pós-guerra. Antes do conflito, a 

ciência era defendida como um valor de cultura e de civilização e que, portanto, a universidade 

era o local mais apropriado para abrigá-la. Tal perspectiva estava mais conectada com o 

idealismo alemão, uma vez que não visava o alcance de resultados concretos. Porém, com o 

fim da Segunda Guerra percebeu-se que a ciência é um fator importante de 

desenvolvimento econômico e tecnológico. Os cientistas também compreendiam uma 

responsabilidade social em seu papel e buscavam um lugar de influência. Junto a isso, nos 
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anos do pós-guerra foi estabelecida a noção de que a educação, escola, ciência e pesquisa 

estariam na base de um futuro bem-sucedido para o país (SCHWARTZMAN, 1986). 

O ano de 1966 marca o início da reviravolta sobre o destino da ciência no Brasil. 

Ao estabelecer a unidade ensino e pesquisa nas universidades brasileiras, o Decreto-lei 53 

determinava um lugar seguro para o desenvolvimento da ciência. As sociedades com sistema 

educacional mais consolidados evidenciavam os resultados de uma política que promova a 

ciência para o aumento de sua capacidade tecnológica. Este desenvolvimento era estimulado 

pelo menos por duas maneiras: no contrato de trabalho do professor de dedicação exclusiva 

e na institucionalização da pós-graduação. A dupla atividade confundiu-se com os níveis de 

titulação, e o ensino passou a referir-se ao exercício da docência na graduação. Na Reforma 

Universitária de 1968, a noção da unidade foi reforçada ao definir-se a universidade como a 

instituição do ensino superior por excelência. Ao estabelecer uma predominância de docentes 

com título de mestre e doutor, a lei também estimulava a expansão da pós-graduação. A mesma 

lei que unia ensino e pesquisa, ao fim, os separava. 

E, a Constituição de 1988, pelo artigo 207 determinava que não apenas ensino e 

pesquisa, mas a extensão completaria a tríade das práticas universitárias, devendo estas serem 

indissociadas32. A extensão é entendida como uma espécie de ação voltada à comunidade 

onde a universidade está instalada e é uma particularidade da universidade brasileira, o que 

originou uma série de estudos (BOTOMÉ, 1996; MORAES, 1998; NOGUEIRA, 2005). 

Todavia, como a pesquisa e o ensino continuam predominantes, o trabalho que segue 

concentra-se nestes dois elementos constitutivos da universidade. 

 
  

                                                           
32 Disponível em: http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_207_.shtm 
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2. ENSINO E PESQUISA: VALORES DESIGUAIS 
 
 

No Brasil, cada uma das atividades universitárias tradicionais confunde-se com 

diferentes níveis acadêmicos. Quando uma discussão está embasada no estudo do ensino 

superior, quando uma política é dirigida ao “ensino superior”, fala-se geralmente da 

graduação. Quando o tema em questão é a pesquisa, fala-se de políticas relacionadas com 

a pós-graduação. Esta separação das funções entre dois diferentes níveis de ensino é o 

primeiro sinal de uma desigualdade entre estes setores e tem uma origem histórica. É 

proveniente da reforma universitária de 1968 que, apesar de estabelecer a unidade das 

atividades, também definia e institucionalizava a pós-graduação. E talvez seja também por 

isso que a extensão, desacoplada de um nível acadêmico institucional, continue tendo um 

papel marginal na universidade. 

Ao iniciar a discussão sobre seu estudo a respeito da pós-graduação no Brasil, 

Balbachevsky declara: “Os problemas enfrentados pelo ensino superior no Brasil são 

bastante conhecidos. Entretanto, os sucessos alcançados pelo país na pós-graduação têm 

sido motivo de orgulho tanto para a academia brasileira como para as autoridades 

públicas” (2005:275). Esta afirmação compreende vários aspectos. O primeiro é a 

atestação de que ensino e pesquisa seguem dois caminhos distintos. Ao dizer que um 

enfrenta problemas e que outro é motivo de orgulho, declara que estes caminhos têm uma 

diversa valorização. A autora admite que existem problemas “bastante conhecidos” no ensino 

superior. Embora não os tenha elencado, sua descrição sobre as referências de sucesso da pós-

graduação indicariam as carências da graduação. 

Este capítulo procura descrever as manifestações desta diferente valorização, os sinais 

que mostram as dificuldades do ensino e os sucesso da pesquisa, como foi se 

estabelecendo uma distância entre estas atividades e níveis acadêmicos, além de suas 

principais consequências: uma divisão de classes entre o corpo docente universitário, o 

credencialismo e a acentuada valorização do diploma em território nacional. 

 
 
 

2.1 APRENDIZAGEM ABAIXO DAS EXPECTATIVAS: UM PROBLEMA 

DO ENSINO 
 
 

Duas organizações brasileiras, independentes do poder público, realizam desde 2001 

um exame que visa avaliar a capacidade de leitura e interpretação de textos e realização de 



47 
 

cálculos matemáticos da população brasileira dos 15 aos 64 anos de idade. O resultado do 

exame chama-se Inaf, Indicador de Alfabetismo Funcional, realizado pela ONG Ação 

Educativa33, em conjunto com o instituto social vinculado ao Ibope34, o instituto Paulo 

Montenegro35. O exame é feito a partir de uma coleta amostral de 2000 brasileiros residentes 

nas áreas urbana e rural. As definições da amostra, coleta e outros procedimentos para o 

processamento dos dados são feitos pela equipe de inteligência do Ibope. Nos seus primeiros 

anos de aplicação, o Inaf era realizado alternando entre o exame de interpretação de textos e 

o de cálculos. Porém, a partir de 2007, buscou-se realizar o exame de forma integrada, 

decidindo-se por uma aplicação periódica a cada dois anos. O teste é composto, então, por 

questões que incluem a interpretação de textos do cotidiano e cálculos sugeridos a partir 

da leitura destes (entre bilhetes, notícias, mapas e gráficos), além de um questionário 

socioeconômico, em que se incluem perguntas sobre as práticas de leitura e de cálculo do 

respondente. Seus resultados são traduzidos na forma de quatro índices de alfabetismo: 

analfabetismo, nível rudimentar, nível básico e nível pleno36, os dois primeiros 

correspondendo ao analfabetismo funcional, e os dois últimos ao alfabetismo funcional 

(INSTITUTO PAULO MONTENEGRO & AÇÃO EDUCATIVA, 2011). 

De acordo com os resultados das instituições, nos últimos dez anos houve uma 

melhora no quadro em relação aos três primeiros níveis. Vem-se reduzindo o número dos 

classificados como analfabetos, que era de 12% no ano base 2001/2002, chegando à 

                                                           
33 http://www.acaoeducativa.org/ 
34 O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística é a maior empresa privada de pesquisa da América 

Latina e está entre as 20 maiores do mundo. É especialmente conhecido por suas atividades de pesquisa eleitoral. 

Informações em: http://www.ibope.com.br/en-us/Pages/home.aspx 
35 http://www.ipm.org.br/ 
36 Cada um destes níveis recebe a seguinte definição pela organização do indicador: “Analfabetismo: corresponde 

à condição dos que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases ainda 

que uma parcela destes consiga ler números familiares (números de telefone, preços, etc.). Nível rudimentar: 

corresponde à capacidade de localizar uma informação explícita em textos curtos e familiares (como, por 

exemplo, um anúncio ou pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar operações simples, como 

manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de comprimento usando a fita 

métrica.Nível básico: as pessoas classificadas neste nível podem ser consideradas funcionalmente alfabetizadas, 

pois já leem e compreendem textos de média extensão, localizam informações mesmo que seja necessário 

realizar pequenas inferências, leem números na casa dos milhões, resolvem problemas envolvendo uma 

sequência simples de operações e têm noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, limitações quando 

as operações requeridas envolvem maior número de elementos, etapas ou relações. Nível pleno: classificadas 

neste nível estão as pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições para compreender e interpretar 

textos em situações usuais: leem textos mais longos, analisando e relacionando suas partes, comparam e avaliam 

informações, distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. Quanto à matemática, resolvem 

problemas que exigem maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, proporções e cálculo de 

área, além de interpretar tabelas de dupla entrada, mapas e gráficos.” (INSTITUTO PAULO 

MONTENEGRO; AÇÃO EDUCATIVA, 2011, p.4) 
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metade, 6%, em 2011. Os rudimentares também vêm diminuindo gradualmente, ainda 

que em menor proporção que os primeiros. Estes passaram de 27%, na primeira avaliação, 

para 21% na última. Já aqueles que alcançam o nível básico de alfabetização estão em 

crescimento, de 34% para 47% dos avaliados em 2011. Todavia, a alfabetização plena ainda 

se mantém na mesma proporção em todas as avaliações, com uma leve flutuação que não 

ultrapassa a margem de erro: em torno de 26%. 

 
 

Tabela 1 – Evolução dos níveis de alfabetismo, Brasil, 2001-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ong Ação Educativa, Instituto Paulo Montenegro (Extraído de: Inaf Brasil 2011, 2011:6). 
 
 

O cruzamento destes dados com o nível de escolaridade revela outros problemas. O 

nível pleno deveria ser atingido por todos os indivíduos que ingressam no ensino médio, não 

deixando margem para outros níveis no caso do ingresso no ensino superior. Mas o indicador, 

porém, mostra que há deficiências. Somente 15% dentre aqueles que concluíram o ensino 

fundamental atingem o nível pleno. O índice é melhor para pessoas de nível médio, 35%, 

porém continua insuficiente. Já com relação às pessoas com ensino superior completo, o 

índice pleno é de apenas 62%. Dos 38% restantes, 4% possuem apenas o nível rudimentar 

de alfabetização. 34% são indivíduos que possuem apenas o nível básico, considerados 

funcionalmente alfabetizados. Todavia, o nível básico não condiz com o que deve ser 

esperado para o nível de ensino destes indivíduos. As limitações encontradas diante de 

questões mais complexas e textos um pouco mais longos de conhecimento geral deixam 

dúvidas sobre suas capacidades em administrar corretamente as habilidades específicas 

que se espera terem sido adquiridas em sua formação. Ainda assim, é digno de 

reconhecimento a contribuição que o nível de escolaridade representa para as habilidades de 

leitura e interpretação de textos dos indivíduos. Porém, o percentual de crescimento é 

desigual. Entre os indivíduos que completaram somente o Ensino fundamental I (1ª a 4ª séries 
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iniciais) e aqueles que têm todo o Ensino fundamental completo, a diferença em relação ao 

alcance do nível pleno de alfabetização é de 300%: 5% no primeiro caso e 15% no segundo. 

Já a diferença entre aqueles com Ensino fundamental completo e os de Ensino Médio, em 

que 35% atingiram o nível pleno, é de 233%. No Ensino superior, em que 62% dos brasileiros 

atingiram o nível pleno, a diferença é ainda menor em relação aos do Ensino Médio: 177%. 

Ou seja, quanto maior o nível de ensino, menor a capacidade de potencializar a alfabetização 

plena dos indivíduos. Ainda assim, se as instituições de ensino superior recebem, ao contrário 

do que se espera em um sistema educacional ideal, somente 35% de indivíduos com 

alfabetização plena e entregam para a sociedade 62% (numa reflexão aproximada a partir 

da tabela fornecida pelo Inaf), existe aí algum avanço. Apesar disto, este não tem sido 

suficiente para que o desempenho pleno fosse alcançado largamente. 

 
 

Tabela 2 – Nível de alfabetismo e escolaridade, 2011, Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ong Ação Educativa, Instituto Paulo Montenegro (Extraído de: Inaf Brasil 2011, 2011:7). 
 

Há, também, outra avaliação amostral, realizada em parceria com os órgãos 

responsáveis pelo Inaf e o Instituto Abramundo37: o Índice de Letramento Científico (ILC)38. 

Com pretensão de se tornar complementar ao estudo anteriormente citado, o ILC foi uma 

pesquisa inédita no Brasil, realizada no ano de 2014. Tendo em vista aquele objetivo, há a 

expectativa de uma periodicidade em sua aplicação. Dada a crescente absorção de elementos 

tecnológicos e científicos pela vida contemporânea, a instituição entende o sentido de 

                                                           
37 “A Abramundo é uma empresa brasileira que cria, desenvolve e produz materiais de Ciências para o 

Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, orientados pela Metodologia da Investigação. Com foco em Ciências, 

investimos na inovação de produtos e serviços, comprometendo-nos com a busca contínua de qualidade para 

atendimento em pequena e grande escala.” Fonte: http://www.abramundo.com.br/quem-somos/ 
38 Agradeço à Renata Bove, diretora de Marketing do Instituto Abramundo, por me enviar os dados do relatório 

que não foram publicados. A notícia sobre o Índice de Letramento Científico foi divulgada pelo jornal O 

Estado de São Paulo, em reportagem de Victor Vieira, 16 de junho de 2014. Disponível em: 

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-sofre-para-interpretar-ate-bula,1513195. 
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buscar o monitoramento das habilidades de letramento relacionadas a este fenômeno. A 

pesquisa constitui-se na avaliação do letramento científico da população jovem e adulta 

brasileira, entre 15 e 40 anos de idade, com o mínimo de quatro anos de estudos completos 

e residentes nas regiões metropolitanas do país. O formato do exame, então, implicava em 

avaliar a capacidade de compreensão e utilização da informação escrita contida em materiais 

de uso cotidiano (bula, noticiário, gráficos, etc.). Através de entrevistas domiciliares, os 

indivíduos selecionados para amostra – neste caso, 2.002 pessoas – respondiam a um 

questionário sócio-econômico e um teste cognitivo, aplicado oralmente e por escrito, cujo 

conteúdo tratava de situações corriqueiras que de alguma maneira estivessem envolvidas 

com o mundo científico. 

Os resultados foram distribuídos em quatro níveis diferentes. Em escala crescente: 

Nível 1, letramento não-científico; Nível 2 – letramento científico rudimentar; Nível 3 

– Letramento científico básico; Nível 4 – Letramento científico proficiente39. Os gráficos e 

tabelas originados a partir da coleta dos dados geraram, então, alguns indicadores. A maior 

parte da população brasileira encontra-se no nível 2 de letramento, 48%, seguidos do nível 3, 

31%, nível 1, 16%, e nível 4, 5%. Já a distribuição dos resultados por nível de escolaridade 

apresenta, também, informações que apontam para deficiências na capacidade de leitura e 

interpretação de textos dos universitários brasileiros. 35% das pessoas com ensino superior 

completo estão entre os níveis 1 (4%) e 2 (31%). Apenas 18% chegam ao nível pleno. Além 

do fato de que estas informações complementam os resultados do índice de alfabetismo 

funcional, outro dado significativo emerge da análise destas. Os organizadores do ILC 

forneceram uma tabela em que os níveis estão distribuídos por ramo de atividade 

profissional. E o resultado é que apenas 10% das pessoas que trabalham na área 

educacional atingiram o nível pleno de letramento. 

 

                                                           
39 As descrições para cada nível, definidas pelos organizadores do teste são: Nível 1 – “Localiza, em 

contextos cotidianos, informações explícitas em textos simples (tabelas ou gráficos, textos curtos) envolvendo 

temas do cotidiano (consumo de energia em conta de luz, dosagem em bula de remédio, identificação de riscos 

imediatos à saúde), sem a exigência de domínio de conhecimentos científicos.” (: 5) Nível 2 – “Resolve problemas 

que envolvam a interpretação e a comparação de informações e conhecimentos científicos básicos, apresentados 

em textos diversos (tabelas e gráficos com mais de duas varáveis, imagens, rótulos), envolvendo temáticas 

presentes no cotidiano (benefícios ou riscos à saúde, adequações de soluções ambientais).” (: 6) Nível 3 – 

“Elabora propostas de resolução de problemas de maior complexidade a partir de evidências científicas 

apresentadas em textos técnicos e/ou científicos (manuais, esquemas, infográficos, conjunto de tabelas) 

estabelecendo relações intertextuais em diferentes contextos.” (: 7) Nível 4 – “Avalia propostas e afirmações que 

exigem o domínio de conceitos e termos científicos em situações envolvendo contextos diversos (cotidianos 

ou científicos). Elabora argumentos sobre a confiabilidade ou veracidade de hipóteses formuladas. Demonstra 

domínio do uso de unidades de medida e conhece questões relacionadas ao meio ambiente, à saúde, 

astronomia ou genética.” (: 8). Indico as páginas do relatório, porém este não foi publicado, portanto, não se 

encontra nas referências. 
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Tabela 3 – Distribuição da população por nível ILC, por ramo de atividade, 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Instituto Abramundo (Extraído de: Relatório da Instituição sobre ILC, 2014: 16) 
 
 

Todavia, este é o maior índice do nível 4 entre os diferentes ramos profissionais. No 

nível 3, os funcionários da administração pública obtiveram melhores resultados, deixando os 

profissionais da educação em segundo lugar, ao lado dos que trabalham no setor de transporte 

e comunicação. A maior parte dos profissionais da educação atingiu apenas o nível 2. 

Através do relatório não é possível verificar a distribuição deste percentual entre diferentes 

níveis de ensino (no sentido profissional). Contudo, ainda que a Abramundo não tenha 

especificado os diferentes níveis educacionais na atuação destes profissionais e, sabendo-se 

que o maior volume de profissionais da educação são professores, a tabela nos leva a pensar 

em como determinados problemas de formação respondem a uma espécie de círculo vicioso. 

Além destes dados, uma pesquisa divugada em 2012 desenvolvida pela universidade católica 

de Brasília aponta para uma taxa de 50% de analfabetismo funcional entre estudantes 

universitários40. 

                                                           
40 A notícia foi veiculada no jornal do canal DFTV, vinculado à Rede Globo e publicada em 26 de novembro de 

2012. Porém, a reportagem não citava o nome do pesquisador. A única referência feita foi o nome da 

universidade à qual pertencia, a PUC-DF. Então, liguei para a instituição diversas vezes, e já na primeira 

tentativa consegui seu nome: Afonso Celso Tanus Galvão. As tentativas seguintes eram para contatá-lo. Liguei 

para seu departamento, e eles me forneceram seu e-mail. Com ele, tentei entrar em contato, mas, até o momento, 

não obtive resposta. Em seu currículo lattes não encontrei informação referente à pesquisa indicada no jornal. 

Há algumas publicações cujo título indica estudos específicos sobre o processo de aprendizagem estudantil na 

graduação, porém, além de não conseguir acesso, não estou segura de que alguma destas, de fato, corresponde 

à pesquisa com a informação que interessava para o momento. A matéria está disponível em: 
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Estes exames também dão pistas de que o principal problema educacional está no 

ensino básico. Todavia, é possível perguntar: onde se formam os professores e educadores 

do ensino básico? Quem forma aquele que forma? O ciclo vicioso do problema da qualidade 

educacional não tem apenas uma via para ser rompido. 

 
 

2.1.1 A situação dos ingressantes no ensino superior, ou, a herança do 

ensino básico 
 
 

Ainda assim, os produtos e resultados da educação superior não são devidamente 

observados se se desconsidera a influência exercida pelo sistema educacional básico. 

Desde meados da década de 1990 aconteceu a universalização do ensino básico 

brasileiro, ao ponto de no ano de 2009 poder ser contabilizado 98% das crianças entre 

6 e 14 anos matriculadas na escola. No ano de 1995, 64% dos jovens entre 14 e 16 anos 

frequentavam a escola, taxa que cresceu para 85% em 2009. Este período também assistiu 

a um aumento nas taxas de conclusão de cursos. A taxa de jovens com 16 anos que haviam 

concluído o ensino fundamental em 1995 era de apenas 29%. Em 2007, contabilizava-se 

61%. Crescimento considerável também em relação ao ensino médio, que apresentou uma 

taxa cuja elevação foi de 17% para 45% durante o mesmo período. 

Apesar deste crescimento, dois problemas ainda são salientes. Em primeiro lugar, 

não necessariamente o fato de estarem matriculados significa que estas crianças e jovens 

estejam cursando a série adequada para sua idade, devido ao alto índice de repetência. Em 

segundo, e ainda mais grave, diz respeito à qualidade do ensino. Durante o mesmo período, 

a qualidade sofreu uma queda significativa, medida pelo desempenho dos estudantes em 

Língua Portuguesa e Matemática a partir de uma avaliação nacional, o SAEB, sobre o qual 

falaremos mais adiante. No ano de 2007, não chegava a 30% o número de estudantes que 

atingiam o conhecimento adequado para sua série de ensino, avaliados na 4ª (28%) e 8ª 

(21%) séries do ensino fundamental e no terceiro ano do ensino médio (25%). O desempenho 

em Matemática foi ainda pior, alcançando, respectivamente, os seguintes níveis: 24%, 14% e 

10% (Veloso, 2011). Outro mecanismo de análise da qualidade do ensino médio é o IDEB, 

Índice de Desenvolvimento de Educação Básica no ano de 2005. Este registrou, em uma 

escala que vai de 0 a 10, a média 3,4 para o país inteiro. Isto com uma diferença entre as 

                                                           
http://globotv.globo.com/rede-globo/dftv-2a-edicao/v/pesquisador-conclui-que-mais-de-50-dos-universitarios-

sao-analfabetos-funcionais/2262537/. 
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escolas públicas e particulares. A rede pública alcançou a nota 3,1, enquanto a particular 

5,6. 89,8% das matrículas no ensino médio do país são provenientes das escolas públicas. 

Destas, 0,82% estão sob a responsabilidade do governo federal, 1,96% municipal e 86,5% fica 

a cargo dos governos estaduais (Krawczyk, 2009). 

A própria expansão do ensino é considerada como uma das responsáveis pela 

queda na qualidade, uma vez que com isto houve uma mudança no perfil dos estudantes, em 

que boa parte provém de ambientes socioeconômicos mais desfavoráveis. Em comparações 

realizadas a partir do exame PISA41 
de 2003, é possível traçar uma reta que estabelece 

uma relação entre a nota de Matemática, Ciências e Leitura e a renda per capita do país. 

Ou seja, quanto maior a renda per capita de um país, melhores as chances de um melhor 

desempenho nas disciplinas. Todavia, o Brasil não corresponde a esta reta, e mesmo com 

uma renda per capita maior que muitos países, o desempenho de seus estudantes acaba sendo 

inferior (VELOSO, 2011). 

Nos anos 1990 deu-se início a um processo de avaliação da educação básica, em um 

sistema complexo que propicia traçar diretrizes para as políticas de melhoria do sistema. 

Este é o SAEB, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Criado em 1988 e 

aplicado pela primeira vez em 1990, o SAEB passou por várias modificações a partir de 

1995. Uma das principais mudanças diz respeito à sua metodologia, que a partir de então 

permitira a comparação dos resultados ao longo dos anos. Outra é que o exame passou e ser 

aplicado também no ensino médio, sendo antes apenas utilizado para a avaliação do ensino 

fundamental. Por fim, as escolas particulares também foram incluídas na avaliação, gerando 

assim mais um parâmetro de comparação para avaliar o desempenho das escolas públicas. 

Apesar disso, o SAEB não funciona como um censo que pode gerar políticas 

individualizadas para cada escola. Seu método de avaliação é amostral, e sua principal 

capacidade é realizar uma avaliação do sistema como um todo e propor políticas gerais. Mas, 

em 2005 foi criada a Prova Brasil, em que são avaliadas todas as turmas de 4ª e 8ª séries do 

ensino fundamental das escolas urbanas (VELOSO, 2011). 

Especificamente para o Ensino Médio foi pensado o Exame Nacional do Ensino 

Médio, o Enem, criado em 1998. Ao avaliar os concluintes deste nível de ensino, o Enem foi 

concebido como uma prova de avaliação de competências e seus resultados deveriam ser 

utilizados para se pensar em uma reforma do ensino. Porém, no ano de 2009, o exame 

                                                           
41 Pisa é uma avaliação trienal promovida pela OECD (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico), para avaliar a educação básica de seus países membros e outros 

países. Disponível em: http://www.oecd.org/pisa/ 
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passou por uma significativa transformação. Além de ser ampliado, passou a se aproximar 

de uma divisão de disciplinas na expectativa de que fosse uma alternativa ao vestibular. 

Todavia, o aumento da escala do exame foi acompanhado por sérias complicações e 

polêmicas de vazamento de dados das provas, questões anuladas, o que dificultou o alcance 

do objetivo governamental de torná-lo a principal via de acesso ao ensino superior. 

Em muitos países, o método utilizado para a avaliação da qualidade do ensino médio 

é feito por meio de certificações de conhecimento cuja responsabilidade está sobre professores 

e agências externas. Na Alemanha, o Abitur, na França, o Baccalaureat, e, na Inglaterra, o 

A-level. Nestes países, são estes exames que determinam os parâmetros de seleção de 

estudantes para o ensino superior. Os Estados Unidos realizam um exame genérico, que 

avalia competências consideradas essenciais para o prosseguimento nos estudos, em vez 

de disciplinas, por meio do Scholastic Aptitude Test (SAT). O Brasil apresenta um quadro 

diferente. Instituído ao final dos anos 90, como mecanismo para avaliar o desempenho dos 

estudantes que chegavam ao fim do ensino médio, e pensar as políticas para sua reforma, o 

Enem passou, a partir de 2009, a ser pretendido pelo governo federal de ser o principal 

instrumento de seleção de estudantes para o ingresso no ensino superior. Para além desta 

uniformização, há a tentativa de combiná-lo ao seu objetivo inicial, o que se torna em certa 

medida conflitante. Com esta mudança, o Enem, que antes compreendia 63 questões e uma 

redação, chega a 200 questões que devem ser respondidas em dois dias de prova. 

Não há diferenciação de área, e os estudantes necessitam estar aptos a resolver questões 

correspondentes a quatro competências (linguagens, códigos e suas tecnologias; 

matemática e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas 

e suas tecnologias). Com exceção das universidades de mais prestígio, que não abriram mão 

de seus próprios exames vestibulares, há um amplo espectro de pressão institucional. De um 

lado, as universidades foram pressionadas pelo Ministério da Educação a adotar o exame 

como método de ingresso em suas salas de aula. De outro, as escolas de ensino médio precisam 

adaptar seus currículos para abarcar todas as disciplinas de maneira enciclopédica. E os 

estudantes deste nível de ensino, por sua vez, são pressionados pela obrigação de cursar todo 

o conteúdo (SCHWARTZMAN, 2011). 

O ensino médio lida com objetivos conflitantes, também em virtude do seu pouco 

tempo na vida escolar de um estudante: apenas três anos para aqueles que cumprem 

regularmente o curso. Boa parte dos debates cujo tema central é o ensino médio lida com o 

tema de procurar a definição sobre qual seria o seu fim (KRAWCSYK, 2009). E não seria 
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apenas a preparação para o ensino superior, mas também ao mercado de trabalho e à 

cidadania. Estes objetivos conflitantes não são uma prerrogativa de sistemas de ensino latino-

americanos ou exclusivamente brasileiros, mas estão presentes em outros países do mundo, 

ainda que desenvolvidos. A diferença está no modo de lidar com o problema. Enquanto os 

países desenvolvidos oferecem opções de ensino diferenciadas para que os alunos possam 

escolher o que cursar, o Brasil optou por um modelo único de ensino médio, de caráter mais 

acadêmico, ou seja, de preparação para o ensino superior (VELOSO, 2011). 

As avaliações mais recentes da educação brasileira, tanto internas quanto externas 

(como o PISA, da OECD) apresentam progressos, todavia ainda muito pequenos. Isto porque 

os avanços esperados precisam contar com uma melhora também nos níveis mais baixos da 

educação, que, por sua vez, sofrem precariedades. Muitos jovens que chegaram à idade do 

ensino médio, e entram no mercado de trabalho ou pleiteiam vagas no ensino universitário, 

não foram beneficiários das políticas governamentais que hoje buscam expandir o ensino 

primário e apresentam déficits de aprendizado difíceis de serem corrigidos. 

Destas inferências é possível questionar o modo uniforme sobre o qual o ensino 

médio é concebido no Brasil. Tão ou mais problemática é a situação dos cursos de educação 

de jovens e adultos, chamados EJA, que procuram transmitir de maneira acelerada 

competências que deveriam ter sido aprendidas muito antes. Os países que enfrentam este 

problema procuram solucioná-lo permitindo que esteja à disposição dos estudantes um número 

maior de alternativas de estudos a ser cursados. O estudante é capaz de trilhar seu caminho 

educacional levando em conta sua formação precedente e seus próprios interesses. A 

Finlândia é uma exceção nesta regra, o que pode ser explicado pelo fato de o país não ter 

grandes dimensões populacionais nem territoriais, e foi capaz de conceder uma formação 

homogênea e de muito boa qualidade (nos exames PISA a Finlândia é a primeira colocada 

mundial) para todos os seus estudantes. Porém países como a Alemanha, Austrália e 

França, por exemplo, expressam esta diferenciação ao oferecer dois tipos de ensino médio. 

De um lado, o ensino médio convencional, de caráter mais acadêmico, que prepara o 

estudante para o ensino superior. De outro, o ensino técnico e profissional, que pode inseri-lo 

mais rapidamente no mercado de trabalho. 

Não é, todavia, tão simples. Aplicar esta diferenciação no Brasil enfrentaria de 

início o problema do custo. Em segundo lugar, e esta é a crítica que os sistemas europeus 

recebem, há o risco de estratificação da sociedade. De acordo com Simon Schwartzman, o 

caminho pelo qual o Brasil precisa passar deveria começar com o fim da obrigatoriedade 
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de se utilizar um currículo estático e também sobrecarregado em disciplinas; deixar que o 

ensino técnico possa se desenvolver com mais autonomia, sem abrir mão de, quando 

relacionado ao curso, um estudante formado em um curso técnico esteja habilitado para 

concorrer a uma vaga do ensino superior; e mudar a política atual que centraliza ainda mais 

ao objetivar que o Exame Nacional de Ensino Médio torne-se a única via para o ingresso 

no ensino superior. Para o autor, não são qualificações formais de um tipo ou outro que 

deveriam ser as condições de acesso, mas sim a avaliação de competências, de acordo com o 

curso pretendido. Até mesmo o ensino superior, ao enfrentar o fenômeno da massificação, 

também precisa se diferenciar entre formações curtas e longas, uma mais acadêmica e outra 

mais vocacional. A manutenção do sistema de ensino médio atual de forma insistente e 

com “tanta ambição, disfuncionalidade e ineficiência”, não se explica por falta de recursos, 

porém muito mais por uma visão geral compartilhada que está por trás das políticas sociais 

implementadas no Brasil, de que “todos devem ter acesso a todos os direitos e benefícios” 

(SCHWARZTMAN, 2011:260). 

Nem sempre o ensino médio no Brasil foi pensado para que fosse homogêneo. 

Legislações de anos anteriores previam uma divisão do ensino médio entre, de um lado, o 

ensino clássico e científico, que preparava para as carreiras acadêmicas e, de outro, os ensinos 

que direcionariam seus alunos diretamente ao mercado de trabalho (industrial, comercial, 

agrícola, normal, etc.). E muitos cursos técnicos funcionaram desta maneira. Porém, as 

tendências de gestão de políticas educacionais foram com os anos dirigindo-se rumo à 

uniformização, até que em 1996, sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação foi assim consumada. Esta prevê o que todos os alunos 

“deveriam estudar, incluindo ‘o estudo da língua portuguesa e da matemática, 

o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, 

especialmente do Brasil’ (§1º.), o ensino da arte (§2º.), a educação física (§3º.), o 

ensino da história do Brasil e de suas diversas etnias (§4º.) e língua estrangeira a 

partir da 5ª. série (§5). Além disso, o artigo 27 lista uma série de outros conteúdos 

associados aos valores de cidadania e orientação para o trabalho, enquanto o artigo 

28 trata da especificidade do ensino nas áreas rurais. O artigo 32 detalha mais as 

competências a serem desenvolvidas no ensino fundamental, incluindo a 

‘compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade’, e o artigo 36 detalha alguns 

dos conteúdos requeridos no ensino médio, incluindo, no §1º., ‘I- domínio dos 

princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; II- 

conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; III- domínio dos 

conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania’. 
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Finalmente, o §2º. desse artigo estabelece que ‘o ensino médio, atendida a 

formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões 

técnicas’, seja no próprio estabelecimento de ensino, seja em cooperação com 

instituições especializadas em educação profissional.” (SCHWARTZMAN, 

2011:260-261). 

Estas diretrizes ainda inspiraram mais recentemente emendas parlamentares que 

tornaram obrigatórias seis novas disciplinas: filosofia, sociologia, artes, música, cultura 

afro-brasileira e indígena e direitos das crianças e adolescentes. O resultado desta exigência 

de grande proporção foi o encolhimento do ensino técnico e vocacional, sendo de 

pouco valor a sua permissão. Schwartzman identifica dois efeitos indesejáveis da LDB 

de 1996: de um lado, a sobrecarga dos currículos de ensino médio, e de outro, a inibição da 

formação profissional, desta vez condicionada a ser permitida quando o ensino médio 

acadêmico é também cursado, ou quando o aluno já tem esta formação. A única alternativa 

para estar dispensado do currículo acadêmico seria que o estudante busque meios de 

preparação não formais. 

Além disso, as 14 disciplinas cursadas pelos jovens brasileiros e as cerca de três mil 

horas de estudo ao longo dos três anos do ensino médio não são suficientes para que assegurem 

a capacidade de desenvolver cálculos básicos e interpretar textos. Menos “de 20% da 

população jovem brasileira está atingindo os níveis mínimos de competência em língua 

portuguesa (leitura e compreensão de textos) e somente 6% em matemática.” 

(SCHWARTZMAN, 2011:258) Frise-se, níveis mínimos. O 58º. lugar, posição brasileira no 

exame educacional internacional, o PISA, em 2013, revela que a má qualidade para 

interpretação de textos, cálculos matemáticos e raciocínio lógico dos estudantes de ensino 

básico é bastante geral. Quase 90% dos estudantes brasileiros não conseguiu sequer alcançar o 

nível ‘3’ (sendo ‘6’ o nível máximo) em interpretação de texto, que requer ao estudante nada 

mais que: 

(…) localizar, e em alguns casos reconhecer a relação entre diversas parcelas 

de informação que devem encontrar múltiplas condições. Exercícios interpretativos 

neste nível requerem ao leitor integrar várias partes de um texto a fim de identificar 

a principal ideia, entender a relação ou construir o significado de uma palavra ou 

frase. Eles precisam levar em conta muitas características para comparar, contrastar 

ou categorizar. Frequentemente, a informação requerida não é proeminente ou há 

muita informação conflitante; ou há outros obstáculos no texto, tais como ideias 

que são contrárias à expectativa ou expressas negativamente. Tarefas reflexivas 

neste nível exigem conexões, comparações e explicações, ou estas podem requerer 

que o leitor avalie uma característica do texto. Algumas destas questões requerem 
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que os leitores demonstrem um bom entendimento do texto em relação ao 

conhecimento cotidiano e familiar. Outras questões não requerem compreensão 

detalhada do texto, porém demandam ao leitor valer-se de um mínimo 

conhecimento comum.42 

Não é, portanto, absurdo afirmar que as metas desta política educacional 

revelam-se irrealistas e exageradamente ambiciosas. Com a pretensão democrática e 

igualitária de abranger o mesmo padrão de ensino a todos os estudantes brasileiros – todos 

devem aprender tudo – estas políticas acabam por promover o efeito inverso: “exigir que 

todos façam o mesmo currículo de tipo acadêmico, sem abrir espaço para alternativas, significa 

na prática condenar a maioria ao fracasso.” (SCHWARTZMAN, 2011:254). 

Isto, de fato, é um dos fatores que explica o baixo desempenho no ensino superior. 

Não obstante, embora se reconheça que uma parcela significativa do problema da qualidade da 

formação no ensino superior seja fruto da formação também deficitária nos níveis básico e 

médio, a tentativa proposta é buscar ir um pouco além dessa conclusão, mantendo o foco e a 

atenção para o ensino de excelência: o ensino superior. É possível inferir que não apenas os 

resultados da educação básica interfiram no aprendizado deste nível educacional, mas que 

outro dos motivos para este fenômeno é que seu desenvolvimento não ocorre em concomitância 

com sua atividade complementar. 

 
 
 

2.2 A PESQUISA EM CRESCENTE DESTAQUE 
 
 

O Brasil publica mais de 50% do total da produção científica latino-americana, um 

contínuo crescimento ao se comparar com seu percentual de participação em 1996, que era 

menor que 40%. A proporção desta produção em comparação mundial, ainda que seja 

pequena, também está aumentando. Em 1996, não chegava a 1% o número de publicações 

de artigos brasileiros em relação ao globo, segundo os principais indexadores. Já em 2009, a 

Thomsom Reuters apontava um índice de 2,69%, e, em 2012, a Scopus, 2,45%. 

                                                           
42 Tradução de: “Tasks at this level require the reader to locate, and in some cases recognise the relationship 

between, several pieces of information that must meet multiple conditions. Interpretative tasks at this level 

require the reader to integrate several parts of a text in order to identify a main idea, understand a relationship 

or construe the meaning of a word or phrase. They need to take into account many features in comparing, 

contrasting or categorising. Often the required information is not prominent or there is much competing 

information; or there are other text obstacles, such as ideas that are contrary to expectation or negatively 

worded. Reflective tasks at this level may require connections, comparisons, and explanations, or they may 

require the reader to evaluate a feature of the text. Some reflective tasks require readers to demonstrate a fine 

understanding of the text in relation to familiar, everyday knowledge. Other tasks do not require detailed text 

comprehension but require the reader to draw on less common knowledge.” (OECD, 2011: 453) 
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Particularmente, a área de Ciências Agrárias têm uma participação mais destacada, perto dos 

10%43. 
 

A observação sobre o desenvolvimento da pesquisa no Brasil implica em uma 

observação sobre o sistema de pós-graduação. Considerada o ponto forte do ensino superior 

brasileiro, a pós-graduação é a principal responsável pela elevação da participação brasileira 

na produção científica mundial. Seu orçamento chega a absorver 61% do investimento 

público nacional em pesquisa e desenvolvimento44. O sistema de pós-graduação brasileiro é 

o maior da América Latina e um dos maiores entre os países em desenvolvimento (CURRY, 

2004; DURHAM, 2005-a). Para sua criação e desenvolvimento, foi necessário o trabalho 

conjunto com instituições fora do território nacional, em especial os Estados Unidos e Europa, 

na forma de doutoramento e estágio de brasileiros nestas regiões (SCHWARTZMAN & 

CASTRO, 1986; COELHO, 1988; SCHWARTZMAN, 2001; CUNHA, 2004; 

BALBACHEVSKY, 2005). 

No Brasil, a pós-graduação teve seu formato institucional básico estabelecido pelo 

Parecer Sucupira, emitido em 1965 e que passava a diferenciar os níveis acadêmicos entre 

bacharelado, mestrado e doutorado (BALBACHEVSKY, 2005; SANTOS & AZEVEDO, 

2009). Até a emissão do parecer, o Brasil possuía 38 programas de pós-graduação, 27 de 

mestrado e 11 de doutorado (VELLOSO, 2002; SANTOS & AZEVEDO, 2009). Dez anos 

depois, seu crescimento chegou a 1500%, passando a 578, 429 de mestrado e 149 de 

doutorado. Com razoável distribuição entre as várias áreas (BALBACHEVSKY, 2005), a 

expansão do sistema continuou, e hoje são cerca de 3.000 programas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 De acordo com dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tabela 5.5 Número de artigos brasileiros, 

da América Latina e do mundo publicados em periódicos científicos indexados pela Thomson/ISI e Scopus, 

1996-2012: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5710/Numero_de_artigos_brasileiros_da_America_Latina_e_do_

mundo _publicados_em_periodicos_cientificos_indexados_pela_ThomsonISI_e_Scopus.html 
44 Segundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tabela 2.1.6 Brasil: Dispêndios públicos 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D) por objetivo socioeconômico, 2000-2012. Disponível em: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/9134/Brasil_Dispendios_publicos_em_pesquisa_e_desenvolvime

nto_P_ D_por_objetivo_socioeconomico.html 
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Tabela 4 – Número de programas de pós-graduação segundo grande área do conhecimento, Brasil, 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Geocapes 
Nota: Elaborada pela autora 
 

Atualmente, estão matriculados em cursos de mestrado e doutorado brasileiros mais 

de 200 mil estudantes, e o número de matrículas e de titulação continua em expansão. Em 

1998 foram titulados 12.351 mestres e 3.915 doutores. Em 2013, foram mais de 60 mil 

mestres, entre as modalidades acadêmica e profissional, e mais de 15 mil doutores45. 

Para além destes números que apresentam um sistema em contínua expansão, o que 

é de fato considerado como a marca da qualidade da pós-graduação brasileira é sua tradição na 

avaliação dos programas (CURY, 2004; BALBACHEVSKY, 2005; MARTINS, 2003). 

A atuação dos pesquisadores brasileiros, predominantemente no ensino superior 

(figura a seguir) sinaliza o descompasso de um nível de ensino cujo destaque é crescente e 

o outro, onde atuam estes. Somente a presença dos pesquisadores e sua formação na 

universidade não é a garantia de que o ensino superior de boa qualidade será assegurado aos 

estudantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Dados fornecidos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tabela 3.5.1 Brasil: Alunos matriculados 

e titulados nos cursos de mestrado e doutorado, ao final do ano, 1998-2013. 
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Figura1 – Percentual de pesquisadores, em números de pessoas, envolvidos em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), por setor institucional, Brasil, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Ministério de Ciência e Tecnologia. Gráfico extraídos dos indicadores disponibilizados pelo MCT 

em: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/5862/Brasil_Percentual_de_pesquisadores_em_numero_de

_pesso as_envolvidos_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_por_setor_institucional_2010.html 
 
 

De acordo com o censo de 2010, o Brasil possui um pouco mais de 704 mil 

mestres e doutores; 190 mil com a maior titulação (CGEE, 2012). Deste total de titulados 

nos dois graus, a maior parcela, 36%, preenche o quadro dos docentes de ensino superior. 

Somente para os doutores, o  índice é próximo de 60%. Mais de 84 mil destes estão 

empregados nas universidades (INEP, 2013). Um dado importante a ser observado na 

análise demográfica deste grupo, correlacionado com a figura anterior, é a que diz 

respeito à sua atuação profissional. Mestres e doutores, especialmente estes últimos, 

avançam até os últimos níveis educacionais e, ao exercer uma profissão, mantêm-se na 

área educacional: 
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Figura 2 – Distribuição percentual de doutores e mestres titulados no Brasil entre 1996-2006 (doutor) e 

1996-2009 (mestres), empregados em 2009 (mestre) e 2008 (doutor), por seção da classificação nacional das 

atividades econômicas (CNAE) dos estabelecimentos empregadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CGEE (Extraído de: Doutores, 2010:220; Mestres, 2012:223) 
 
 
 
 

2.3 A CISÃO ENSINO E PESQUISA 
 
 

Os números gerais sobre ensino e pesquisa mostram que estas duas atividades não 

têm se desenvolvido de modo sincrônico. Ainda que os números sobre o ensino refiram-se 

ao ensino em geral, em todas as instituições, e a pesquisa normalmente refira-se às 

universidades, manifesta-se com isto, a suspeita de que o desenvolvimento desigual entre 

ensino e pesquisa, que reflete uma valorização de também desigual, gera consequências 

negativas para o ensino. Um exemplo desta diferente valorização entre uma esfera e outra e 

de suas consequências foi abordada pela professora Eunice Durham (2008), em pesquisa sobre 

os cursos de Pedagogia no país. 

Durham (2008) identifica uma série de problemas na maneira de se compreender e 

gerir estes cursos, cuja principal função é formar profissionais para trabalhar na área 

educacional. Por isso, em alguns casos estende suas críticas também aos cursos de 

Licenciatura, que formam futuros professores para os últimos anos do ensino fundamental 

e todo o ensino médio. O ápice destes problemas aparece durante os debates de formulação 

para a nova Lei de Diretrizes e Bases para a Educação, aprovada em 1996, que terminam 

por excluir as antigas escolas Normais. Estas escolas eram o local tradicional onde se 

formavam professores para o magistério do ensino básico. A oposição às antigas escolas 

era formada basicamente de alunos e professores dos cursos superiores de Pedagogia, 

defendendo sua formação como essencial e exclusiva para a atividade profissional em 

questão. Até então, os cursos de Pedagogia não ofereciam formação para as séries iniciais, 

algo que foi estabelecido somente depois de aprovada a legislação. Com a promulgação da 
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lei, regulou-se uma nova maneira de preparar novos docentes para o ensino básico em dois 

níveis diferentes: a habilitação para o magistério em nível médio e, dentro dos cursos de 

bacharelado em pedagogia, uma complementação pedagógica voltada para a concessão desta 

habilitação. 

Durham acentua que a posição dos pedagogos é contraditória ao se levar em conta 

sua atuação crítica em relação aos cursos de Licenciatura, que, segundo estes, atuam 

como meros apêndices dos cursos de bacharelado. Os debates a este respeito, que duram 

mais de 20 anos, questionam a eficiência desta maneira de formar o novo professor, 

considerando-se a baixa qualidade das escolas brasileiras, comprovadas em exames 

nacionais e internacionais. Ao mesmo tempo, estes foram os defensores mais enérgicos na 

defesa de incorporar o mesmo formato dos modelos que contrapõem. Afinal, esta nova 

formação para professores de séries iniciais em nível superior constituiu-se no 

estabelecimento de um novo apêndice. Eunice lamenta o fim das escolas normais, mas não 

propõe o seu retorno. A autora se pergunta sobre porque os pedagogos aderiram a uma ideia 

que criticavam em vez de sugerir uma maneira inovadora de se pensar a formação. 

De acordo com a pesquisadora, o problema fundamental dos cursos de pedagogia é o 

fato de que a preparação do futuro professor é pensada em termos de uma teorização 

sobre métodos pedagógicos. Não se dedica a devida atenção à principal atuação do 

professor, no sentido de prepará-lo para dominar os conhecimentos que integram os 

currículos das séries iniciais. O resultado é o registro de que os atuais professores têm, 

em média, dificuldade para desenvolver operações básicas, como frações ou utilização de 

mapas geográficos. O antigo curso Normal, em contrapartida, possuía um currículo mais 

balanceado, em que a formação dos alunos incluía português, matemática, história e 

geografia, biologia e puericultura. O motivo desta negligência seria o acentuado valor que 

a teoria recebe sobre a prática nas cadeiras universitárias. Durham faz uma comparação 

genérica sobre diversas profissões que dependem da prática para que haja 

aperfeiçoamento e preparo, como o cirurgião, advogado, dentista, veterinário. Boa parte 

da formação destes profissionais está em saber o que é preciso fazer, enquanto aprende a 

fazê-lo, fazendo. Todavia, a literatura pedagógica trata com rejeição a palavra treinamento, 

considerada incompatível com o verdadeiro profissional. Este por sua vez, deve ser reflexivo, 

crítico e criativo. 

Durham defende que o ensinar é também uma arte e, enquanto tal, não pode ser 

ensinada sem treinamento. 
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A desvalorização da prática – em última instância, uma desvalorização do ensino – 

também se manifesta pela excessiva valorização da pesquisa acadêmica e da elaboração 

teórica, como se somente estas atividades fossem as reais produtoras de conhecimento. A 

autora insiste que, apesar de diversa, o valor da atividade prática não é menor que a produção 

de teses e dissertações. Além disso, um currículo demasiadamente voltado para o aspecto 

acadêmico não oferece tempo para que os alunos possam se dedicar ao conhecimento da 

situação concreta das escolas, de modo a prepararem-se para enfrentar realidades como 

violência doméstica, drogas e outras situações em escolas situadas em regiões vulneráveis. 

Isto não implica na completa ausência das atividades práticas nos currículos dos cursos 

de Pedagogia. Contudo, o modo como a prática pedagógica é concebida, consequentemente, 

também é alvo das críticas da pesquisadora. Há um consenso de que o acompanhamento dos 

estagiários deveria provir de uma equipe interdisciplinar de profissionais, incluindo 

psicólogo, sociólogo e os professores da área. Porém, o que normalmente ocorre é o 

acompanhamento por um único professor que assiste, junto aos seus alunos, às aulas 

dissertativas proferidas pelo estagiário. Este, ao final, desenvolve e apresenta um relatório. 

Por fim, há o problema da falta de identidade do curso de Pedagogia. Inicialmente, o 

curso foi criado com os seguintes objetivos: (1) formar pesquisadores e pessoal capacitado 

para pensar o sistema educacional; (2) preparar professores de séries iniciais; e (3) 

preparar o pessoal para trabalhar na gestão das escolas (administradores, orientadores 

ou supervisores escolares). O segundo objetivo constituía mais um aperfeiçoamento. 

Afinal, quando criado, os cursos de pedagogia tinham como estudantes ex-alunos das 

escolas normais. E, como ter experiência como professor é considerado um pré-requisito para 

a devida aptidão para exercer as funções 1 e 3, seus egressos estavam devidamente preparados. 

Porém, com a nova legislação, os cursos começaram a receber estudantes diretamente do 

Ensino Médio padrão, fragilizando ainda mais a formação dos novos educadores, cada vez 

mais distantes do seu dever essencial: o ensino. Esta diferenciação de valor entre ensino e 

pesquisa não é exclusivo para os cursos de Pedagogia. 

Edmundo Campos Coelho (1988), em seu trabalho intitulado A sinecura acadêmica: a 

ética universitária em questão, refletiu acerca das relações entre ensino e pesquisa nas 

universidades brasileiras. O autor, na época professor de Sociologia na antiga IUPERJ 

(FREITAS, 2001), apontou para uma profunda divisão entre o ensino e a pesquisa, o que se 

configura em uma segunda divisão existente na universidade: graduação e pós-graduação, e 

que seria um dos principais fatores no problema da formação dos estudantes universitários 
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brasileiros e o que explicaria a chamada “crise da universidade”. Em seus estudos, Chamlian 

(2003) e Gamboa (2003) também observam uma separação entre graduação e pós-

graduação, evidenciada pelo entendimento geral diferenciado sobre as duas atividades. De 

um lado, a formação profissional, “voltada para a transmissão de saberes” (GAMBOA, 

2003:80), em que a única referência à pesquisa científica está nas informações sobre como 

apresentar trabalhos acadêmicos. De outro, a pós-graduação, destinada a fazer do aluno um 

novo pesquisador capaz de produzir conhecimentos. 

Alguns autores que se debruçam sobre o tema do ensino superior e a pesquisa 

científica, dentre estes, Simon Schwartzman e Cláudio Moura Castro (1986), reconhecem 

o fenômeno e defendem a separação. Se há uma crise nas universidades, esta é alimentada 

também pela obrigação legal de manter ensino e pesquisa indissociados. Em seus trabalhos, 

Schwartzman (1986; 2005; 2011) mostra-se atento para a própria diferenciação do ensino 

superior na prática, em que a grande maioria das faculdades constitui-se de escolas 

profissionais, ou seja, são instituições voltadas particularmente ao ensino. Esta realidade 

tem suas origens na própria fundação do ensino superior no país que está baseada na 

concessão de títulos para o exercício de atividades profissionais, inicialmente dentro da 

tríade Engenharia, Direito e Medicina e posteriormente abarcando as outras profissões46. 

Muitas instituições que posteriormente passaram a se chamar universidades, não passavam 

de uma aglutinação de diversas escolas de ensino superior47. Wolf (1993), observando o 

                                                           
46 Somente para poder vislumbrar a amplitude do quadro, a maior universidade brasileira, a USP, chega a oferecer 

100 cursos de graduação, que são: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Artes cênicas; Artes visuais; 

Astronomia; Audiovisual; Biblioteconomia; Ciências Agrárias; Ciências Atuariais; Ciências Biológicas; 

Ciências Contábeis; Ciências da Atividade Física; Ciências da Computação; Ciências da Informação e da 

Documentação; Ciências da Natureza; Ciências dos Alimentos; Ciências Exatas; Ciências Físicas e 

Biomoleculares; Ciências Médicas; Ciências Sociais; Design; Direito; Economia Empresarial e Controladoria; 

Economia; Editoração; Educação Física e Esporte; Educomunicação; Enfermagem; Engenharia Aeronáutica; 

Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental; Engenharia Bioquímica; Engenharia Civil; Engenharia de 

Alimentos; Engenharia de Biossistemas; Engenharia de Computação; Engenharia de Materiais e Manufatura; 

Engenharia de Materiais; Engenharia de Minas; Engenharia de Petróleo; Engenharia de Produção Mecânica; 

Engenharia de Produção; Engenharia Elétrica; Engenharia Física; Engenharia Florestal; Engenharia Mecânica; 

Engenharia Mecatrônica; Engenharia Metalúrgica; Engenharia Naval; Engenharia Química; Estatística; 

Farmácia-Bioquímica; Filosofia; Física; Física Computacional; Física Médica; Fisioterapia; Fonoaudiologia; 

Geociências e Educação Ambiental; Geofísica; Geografia; Geologia; Gerontologia; Gestão Ambiental; Gestão de 

Políticas Públicas; História; Informática Biomédica; Jornalismo; Lazer e Turismo; Letras; Marketing; 

Matemática; Matemática aplicada a Negócios; Matemática Aplicada e Computação Científica; Matemática 

Aplicada e Computacional; Matemática Aplicada; Medicina Veterinária; Medicina; Meteorologia; 

Música; Nutrição e Metabolismo; Nutrição; Obstetrícia; Oceanografia; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; 

Publicidade e Propaganda; Química; Química Ambiental; Relações Internacionais; Relações Públicas; Saúde 

Pública; Sistemas de Informação; Terapia Ocupacional; Têxtil e Moda; Turismo; Zootecnia. (Disponível em: 

http://www5.usp.br/ensino/graduacao/cursos-oferecidos/). 
47 A fórmula mais praticada para a criação de novas universidades no Brasil surge como Decreto federal em 

1931, numa elaboração de Francisco Campos, quando ministro da Educação de Getúlio Vargas. Na reforma 

que leva seu nome, vincula-se também o Estatuto das Universidades Brasileiras, que propõe as diretrizes para 
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mesmo tema no sistema de ensino superior estadunidense, afirma que justamente a ampliação 

das escolas profissionais dentro das universidades provocou uma fissura com os 

professores propriamente acadêmicos, ou seja, os que fazem também pesquisa. 

Schwartzman e Castro (1986) admitem a abrangência que a noção de unidade entre 

ensino e pesquisa assumiu em grande número das instituições universitárias do mundo. 

Todavia, percebem uma forte idealização sobre a união e convivência harmônica entre ensino 

e pesquisa. E, afirmam, entre o ideal e a realidade existe uma grande distância. Para 

Schwartzman, uma vez que a realidade do sistema é sua diferenciação, o que se deve fazer 

é permitir que a prática seja correspondida legalmente e financeiramente, fazendo com 

que os recursos para pesquisa estejam sob responsabilidade das instituições mais 

preparadas para produzir ciência. Assim, seria possível obter mais eficiência do investimento, 

garantindo equipamentos para realizar pesquisa de ponta. Deixa-se, portanto, que as outras 

instituições dediquem-se mais apropriadamente ao ensino, atividade não necessariamente 

menos importante. De fato, o autor não propõe uma radical separação entre ensino e pesquisa. 

Segundo ele, estas duas práticas podem ser complementares entre si, porém somente em 

determinadas instituições, deixando de ser um destino necessário para todas as universidades. 

Esta perspectiva visa defender o pluralismo do sistema educacional e rechaçar o modo 

imperativo e dogmático de implantar a pesquisa a todo custo em todas as instituições, como 

denuncia o autor. 

A diferenciação do sistema na prática é bastante evidente. De acordo com o último 

censo da educação superior (INEP, 2013), existem no Brasil 2.365 instituições da categoria 

(IES), das quais apenas 190 são universidades. As outras são centros universitários (131), 

institutos federais, IF e CEFET (40) e, a grande maioria, faculdades (2.004). Um curso 

superior, que pode ser oferecido por quatro diferentes instituições, ou organizações acadêmicas, 

possui três diferentes graus acadêmicos: bacharelado, licenciatura e, mais recentemente, 

tecnológico48. E, embora haja um reconhecimento sobre as diversas modalidades de 

                                                           
todas as instituições de ensino superior do país, universitárias ou não. O estatuto define a formação de 

universidades pela aglutinação de escolas superiores como “modelo universitário”, padrão que deveria ser seguido 

na constituição de novas instituições (MARTINS, 2000). 
48 Distinguem-se como se segue: bacharelado são os cursos tradicionais, como Direito, Medicina, 

Engenharia, Administração, e cursos de ciências de currículo acadêmico, como Histórica, Ciências Sociais, 

Física, Química, Astronomia. Licenciatura são os cursos de ciência destinados ao ensino – elementar e 

secundário. Já os cursos tecnológicos formam o profissional chamado “tecnólogo”. Estes são cursos que 

geralmente duram menos tempo (boa parte deles, entre dois e três anos) com uma formação especializada 

em área científica e tecnológica. O curso tecnológico não se refere necessariamente ao manuseio ou produção 

de artefatos tecnológicos, mas procura suprir uma demanda mais imediata do mercado de trabalho. Sua 

metodologia já foi implantada para formar profissionais na área de turismo, gestão, comércio e comunicação. 
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instituições de ensino superior, não há um entendimento de que os currículos e as avaliações 

do ensino possam ser também diferenciados. 

Ainda assim, os currículos mínimos dos cursos de graduação, definidos pelo 

Ministério da Educação, são bastante genéricos e deixam margem para que os organizadores 

dos cursos de cada instituição possam adaptá-los e propor inovações. A falta de 

flexibilização e diversificação dos currículos acadêmicos para os cursos de graduação dá-se 

mais por questões de cultura e formas de trabalho, ou, como afirma Schwarztman, “pela 

camisa de força dos controles corporativos sobre as diversas profissões” (2005:6). Todavia, 

apesar de uma flexibilização de entrada, há um engessamento de saída, uma vez que 

o ENADE é a única avaliação, e por meio desta estabelece-se um exame único para cada 

programa de estudo (SCHWARTZMAN, 2005). A Constituição Federal de 1988, cujo artigo 

207 defende a autonomia universitária e seu exercício baseado no tripé “ensino, pesquisa e 

extensão”, entende a universidade de pesquisa como o padrão. A LDB de 1996 também 

diferencia as universidades das outras instituições de ensino superior. Não obstante, não 

especifica os atributos das segundas, após defender os princípios de autonomia e compromisso 

com a pesquisa como próprios da universidade. 

A determinação de um modelo homogêneo para o ensino superior está relacionado 

com o fenômeno observado por Schwartzman (2011), chamado “viés acadêmico” 

(academic drift), presente em todas as etapas de formação profissional no Brasil: do ensino 

médio à pós-graduação. O viés acadêmico, como explica Schwartzman, é a expressão 

utilizada para indicar uma tendência em que as instituições de ensino procuram elevar seu 

prestígio através da imitação dos modelos organizacionais e conteúdos seguidos por aquelas 

que o possuem. Tal homogeneização significa uma perda na diversidade dos sistemas 

educacionais. No Brasil, a intensidade da presença deste viés acadêmico não é apenas percebida 

com força em todos os níveis educacionais; sua prática é prevista em lei. Desta forma, 

prescreveu-se um modelo único de universidade – aquela sustentada pela tríade ensino, 

pesquisa e extensão. 

Vale considerar porque a literatura especializada considera a diversidade curricular 

mais enriquecedora e mais eficaz que uma padronização. Em primeiro lugar, os sistemas 

educacionais diferenciados têm mais possibilidade de conceder acesso ao ensino para 

estudantes de diferentes histórias e níveis de formação, o que possibilita oportunidades 

                                                           
Muitas instituições disponibilizam esclarecimentos sobre os graus e modalidades de ensino. A Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) do Paraná informa em: http://www.pucpr.br/tecnologos/. 
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mais realistas ao entrar na vida profissional. Em segundo, apesar da impressão que um 

currículo homogêneo traz de que ao final todos os estudantes podem competir igualmente 

às vagas na universidade ou ao mercado de trabalho, os números mostram que são os 

sistemas diversificados que oferecem maior possibilidade de ascensão social e econômica. Em 

terceiro e em contrapartida com o segundo ponto, os estudantes provenientes de sociedades 

com sistema educacional diversificado têm mais possibilidade de ser absorvidos pelo 

mercado de trabalho, que necessita de uma variedade de competências e habilidades. 

A diversidade também contribui para o reconhecimento social de diferentes grupos sociais. 

Em um sistema homogêneo direcionado ao viés acadêmico, são os grupos mais ricos os 

mais favorecidos. Em quinto lugar, os sistemas diferenciados são uma alternativa para 

combinar a educação de elite e a educação de massas, respondendo às diferentes demandas 

do mercado. Em sexto, estes sistemas acabam sendo mais eficientes, pois as instituições 

ajustam seus objetivos às características de seus estudantes, e não de uma legislação 

centralizada. Por fim, estes sistemas estão mais abertos às possibilidades de inovação, 

por usufruir da liberdade que um sistema homogêneo e centralizado não é capaz de oferecer 

(SCHWARTZMAN, 2011). 

Um dos exemplos de sistemas de ensino superior diversificado estaria na Inglaterra, 

que desenvolve pesquisa concentrando-a em suas duas principais universidades, Cambridge 

e Oxford, ao mesmo tempo em que – diante da pressão pela expansão – procurou-se evitar 

o crescimento destas instituições. A formação de profissionais para o mercado de trabalho foi, 

então destinado para universidades mais novas e cujo processo de seleção é menos rigoroso 

(CASTRO & SCHWARTZMAN, 1986). 

O Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (CAPES, 2010-b) parece apontar na 

direção desta diversificação. Ao descrever suas recomendações, a Capes identifica dois tipos 

diferentes de universidades, chamando, sem maiores especificações, de “humboldtianas” 

aquelas que promovem de maneira indissolúvel ensino e pesquisa, e que seriam o modelo para 

o sistema. O relatório afirma que este tipo de universidade, majoritariamente formado por 

instituições públicas, mas que compreende, também “uma ou outra comunitária” (2010-

b:128), correspondem a uma minoria, tanto no Brasil, quanto “no primeiro mundo”. As 

outras seriam as públicas “não-humboldtianas” e privadas (comunitárias e não-comunitárias), 

com vocação mais próxima para o atendimento de demandas do mercado. Há uma aceitação 

de que a indissolubilidade entre ensino e pesquisa deve estar presente somente em algumas 

instituições prestigiosas. Isto justificaria a busca de soluções de avaliação também 
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diferenciada. 

Coelho (1988) está de acordo com a abordagem pluralista, mas se opõe às políticas que, 

com base nesta abordagem, acabam por constituir-se na defesa de que o sistema educacional 

superior seja mantido tal qual ele é, com algumas universidades de elite desenvolvendo de 

fato ensino e pesquisa, enquanto as demais seriam responsáveis pelo ensino profissional. O 

autor de Sinecura acadêmica chama esta política de discriminatória, pois parte da dedução 

de que determinadas instituições que hoje não são capazes de desenvolver pesquisa estariam 

condenadas a esta inaptidão. Por outro lado, ao concentrar-se somente nas universidades de 

elite, é possível perceber que tampouco nestas se desenvolve ensino e pesquisa no sentido 

esperado pelo conceito de unidade. Por vias um pouco diversas que as professadas pelos 

movimentos sindicais na universidade, Coelho concorda que há uma privatização dos 

espaços e recursos humanos qualificados da instituição – consequência do modo como 

tem se desenvolvido os programas de pós-graduação. Estes programas, afirma, tornaram-

se os “grileiros” do território universitário. Castro e Schwartzman veem este 

distanciamento como uma atitude de proteção dos pesquisadores sobre sua própria 

atividade. Para eles, como o Brasil não logrou estabelecer suas próprias universidades de 

pesquisa, uma solução foi a formação de “ilhas de pesquisa” dentro das instituições 

acadêmicas: “esses grupos de pesquisadores escapam da pobreza e do nivelamento por baixo 

da universidade, de uma instituição que não sabe ou não tem como reconhecer e recompensar 

os méritos de seus cientistas, para refugiarem-se nos regimes meritocráticos das agências de 

fomento” (1986:134). 

De acordo com Schwartzman (1986), quando os ideais científicos passaram a 

influenciar outros setores de formação para além da Medicina e da Engenharia, os professores 

levados por estes ideais encontraram-se em tensão com outros setores dentro da universidade 

(outros professores, estudantes e administradores). Ainda assim, como todos os grupos 

estavam interessados que a universidade pudesse obter mais recursos e desfrutar de mais 

prestígio, viam que a promoção da pesquisa científica poderia contribuir para alcançar o 

objetivo. 

Porém, a canalização dos recursos federais destinados à pesquisa universitária 

para os docentes mais qualificados, por sua vez mais concentrados em programas de 

pós-graduação, favoreceu a cisão. Coelho (1988) não se contrapõe ao fato de que os 

professores mais capacitados desenvolvam pesquisa científica; o problema é o seu 

consequente distanciamento em relação à sua responsabilidade com o ensino de graduação. 
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Segundo o autor, a pós-graduação formou-se como uma instituição à parte da universidade, 

vinculado a esta simplesmente pela folha de salário pago aos docentes, além da ocupação do 

seu espaço. 

O sociólogo salienta o fato de a subordinação da pós-graduação ser feita pelo sistema 

de ciência e tecnologia e não mais ao Ministério da Educação como um dos causadores da 

cisão. Hoje sabemos que a situação é outra, a avaliação e a certificação dos programas 

de pós-graduação acontecem por meio do Ministério da Educação, através das ações da 

Capes. Ainda assim, como veremos nos capítulos 3 e 4, apesar de um grande volume de 

investimentos destinados à formação de recursos humanos de alto nível, a política da 

Capes tem um método de avaliação predominantemente voltado à promoção da produção 

acadêmica. E o fato de a participação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

prevalecer hoje na forma de ajuda financeira – como bolsas de estudo e apoio a projetos de 

pesquisa – não invalida as observações de Coelho. Pelo contrário: torna-lhes mais evidentes. 

 
 
 

2.4 O GOVERNO MILITAR E DUAS POLÍTICAS (CIÊNCIA VERSUS 

ENSINO SUPERIOR) 
 
 

“(…) cada vez que una universidad o un centro de cultura 

superior intenta, en América Latina, impulsar las ciencias básicas 

para echar las bases de una tecnología no copiada de los moldes y 

los intereses extranjeros, un oportuno golpe de Estado destruye la 

experiencia bajo el pretexto de que así se incuba la subversión. 

Este fue el caso, por ejemplo, de la Universidad de Brasília, 

abatida en 1964, y la verdad es que no se equivocan los 

arcángeles blindados que custodian el orden establecido: la 

política cultural autónoma requiere y promueve, cuando es 

auténtica, profundos cambios en todas las estructuras vigentes.” 

(Eduardo Galeano, 1970:408) 
 

Para Schwartzman, a perspectiva política dos jovens líderes do campo científico do 

início do século XX, normalmente oriundos das classes altas ou média ascendente do país 

era racionalista, nacionalista e, também, socialista. Todavia, enfrentaram a resistência do 

movimento estudantil, que exigia maior poder de influência nas decisões educacionais e 

administrativas e, segundo o autor, defendiam “mais privilégios e menores exigências 

acadêmicas” (1986: 27). Muitos membros do movimento estudantil tampouco aprovavam a 

identificação com a cultura ocidental, e rejeitavam a importação de tecnologia estrangeira. 

Ambos os grupos estavam em convergência somente em um ponto: na crítica às estruturas 

universitárias tradicionais, vistas como retrógradas, indiferentes às necessidades das camadas 
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mais baixas da população, além de submissas às oligarquias. Estes dois diferentes grupos e 

suas tensões eram semelhantes nos sistemas universitários de toda América Latina. 

Um dos grupos de atuação mais importantes a influenciar a reforma 

educacional subsequente foi justamente a comunidade de cientistas, que defendia a expansão 

do ensino superior, propagando que um componente central desta expansão deveria ser a 

educação científica. Além disso, argumentavam que a criação de políticas científicas e 

tecnológicas seriam centrais para que os países mais atrasados pudessem alcançar melhores 

patamares de desenvolvimento. De um lado, as lideranças científicas defendiam uma 

mudança radical na estrutura da universidade brasileira, colocando a pesquisa em seu centro. 

De outro, defendia-se o estabelecimento de espaços próprios e isolados para o desenvolvimento 

da pesquisa (SCHWARTZMAN, 1986). 

Assim, durante o período em que o Brasil enfrentava politicamente um período 

de autoritarismo (1964-1985), semelhante em outros locais da América Latina, o sistema 

do ensino superior desenvolvia-se expandindo-se consideravelmente e gerando programas de 

pós-graduação. Enquanto boa parte dos países vizinhos que também vivia regimes ditatoriais 

sofreu a deterioração de seu sistema educacional, a exemplo da Argentina e Chile 

(DURHAM, 2005-a), o país passou por um processo que atraía administradores e 

acadêmicos de outras regiões admirados pela rapidez, amplitude e legitimidade que a pós-

graduação logrou por aqui. Seu sistema foi implantado em somente dez anos, atingindo a 

todas as áreas do conhecimento e teve aceitação da sociedade, dos setores acadêmicos ou não 

(TOBIAS, 1972; CUNHA, 1988). 

De um lado, a repressão do governo militar sobre estudantes e professores 

universitários acirrava-se por uma série de promulgações de atos institucionais (AI) e 

decretos, em especial o conhecido AI-5/68, e o Decreto-lei 477/69. Através destes, o governo 

aposentou compulsoriamente professores, demitiu reitores, que foram substituídos por 

interventores, ameaçou à perda do emprego e expulsão de estudantes acusados de atos 

subversivos, restringiu-se ainda mais a autonomia administrativa e financeira, docentes 

jovens foram impedidos de ingressar ou progredir na carreira, cerceou-se as organizações 

estudantis e estendeu-se o controle sobre currículos, programas de disciplinas e 

bibliografias. De outro, o regime executou uma reforma que impulsionou 

significativamente o desenvolvimento do ensino universitário no Brasil. Além disso, a 

aproximação entre docentes e pesquisadores experientes ao regime, segundo argumentam uma 

série de autores (VIEIRA, 2003; TOBIAS, 1972; CUNHA, 1988; CUNHA, 2004), fez com 
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que o fomento à pesquisa por parte das agências fosse ampliado na direção da pós-

graduação. Foram construídos mais prédios e laboratórios; a carreira docente passou a ser 

estruturada por regime integral e dedicação exclusiva e houve um aumento considerável 

de matrículas nas instituições de nível superior do país. 

Segundo Coelho (1988), as políticas do regime militar para a área são um dos 

principais fatores responsáveis para a conjuntura atual de divisão. O governo estabelecido 

em 1964 cooptou professores para desenvolver projetos tecnológicos, fazendo com que 

alguns aderissem à censura política e à perseguição de colegas e estudantes. De fato, uma 

das primeiras medidas dos militares em relação ao ensino superior foi o afastamento 

das universidades públicas de docentes identificados como de orientação marxista ou 

aliados aos estudantes. Em 1967, o então presidente Castelo Branco assina um decreto-lei 

determinando a proibição de manifestações político-ideológicas por parte das 

organizações estudantis. A reação estudantil foi imediata, promovendo uma série de 

passeatas e manifestações contra o Regime, partindo da universidade. Em 1968 os conflitos 

entre estudantes e governo chegaram ao seu auge. Grupos de discentes passaram a ocupar as 

universidades públicas, instalando comissões paritárias entre alunos e professores para tomada 

de decisões institucionais. A resposta do governo militar foi levar à prisão os líderes 

estudantis e a destruir o movimento estudantil. Acentuou-se a vigilância sobre as 

universidades, perdurando todo o regime, consideradas foco de subversão. E o Ato 

Institucional número 5 levou à cassação de professores (DURHAM, 2005-a). Ainda assim, 

os estudantes mantiveram sua tentativa de participação política, e os anos de 1969 a 1973 

foram marcados por forte repressão. Muitos dos cientistas mais conhecidos do país naquele 

momento experimentavam o exílio. Consequentemente, os programas de pós-graduação 

começavam a se afastar deste ambiente universitário e organizavam-se mais isoladamente 

(SCHWARTZMAN, 1986). 

Por causa desta espécie de aliança tácita entre o governo militar e os 

docentes-pesquisadores, foi garantido o apoio financeiro às pesquisas científicas 

durante o regime. Inicialmente, este apoio era direcionado às áreas de biomedicina, química 

e ciências naturais em geral, e mais tarde sendo estendido para as ciências sociais e humanas, 

para as quais o CNPq e a Capes estabeleceram programas de apoio especiais. Estas agências, 

formadas por pesquisadores, e menos vinculadas à burocracia governamental, foram as 

responsáveis pelo fomento aos cursos de pós-graduação, que recebiam os recursos 

diretamente e deviam prestar contas de maneira simplificada (DURHAM, 2005-A; 
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CUNHA, 1988). Os programas de pós-graduação gozavam de liberdade para a 

administração financeira, possibilitando por meio dos recursos recebidos até mesmo 

contratar funcionários próprios. Sem a necessidade do aval dos departamentos, era possível 

também receber professores visitantes, além de contratar professores novos. De um lado, 

isto possibilitou a independência e o rápido desenvolvimento dos programas de pós-

graduação. Porém, por outro, criou-se a cisão com os professores vinculados apenas à 

graduação, os quais assumiam mais horas de aulas e sobre quem teria recaído boa parte 

dos compromissos com a burocracia administrativa. 

Ao mesmo tempo, dentre as mudanças da legislação educacional da época 

ditatorial, o Decreto-lei 53, de 1966, estabelecia a unidade entre ensino e pesquisa, 

determinando que as “(...) universidades federais organizar-se-ão com estrutura e métodos de 

funcionamento que preservem a unidade das suas funções de ensino e pesquisa e assegurem 

a plena utilização dos seus recursos materiais e humanos, vedada a duplicação de meios para 

fins idênticos ou equivalentes.”49 

Cada universidade, também, deveria ser responsável pela formação de professores do 

ensino médio e educação básica, concentrados na Faculdade de Educação. Ocorreram também 

mudanças na estruturação da carreira docente, que estavam de acordo com reivindicações 

estudantis e dos cientistas. Até então, de 1910 a 1965, sob inspiração do modelo alemão50, 

o sistema de ensino superior era regido pelo sistema de cátedras. Todo acadêmico que 

almejasse seguir carreira neste nível de ensino deveria passar pelo exame de livre-docência51. 

                                                           
49 Disponível em: http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126183/decreto-lei-53-66. 
50 O catedrático das universidades e escolas superiores brasileiras seguia uma estrutura semelhante ao modelo 

alemão pela sua concentração de poder e o caráter vitalício do cargo. Todavia, era diferenciado o modo de 

seleção deste professor. Na Alemanha, estes eram escolhidos por meio de uma lista tríplice elaborada 

pela congregação das faculdades e finalmente definida pelo governo. Para constituição da lista, nomes de 

docentes que desfrutavam de grande reputação na área e pertencentes a outras faculdades eram incluídos. Já 

no Brasil, os concursos que se pretendiam abertos acabavam por favorecer professores da casa, aumentando o 

caráter corporativo da instituição (DURHAM, 2005-b: 21). 
51 A tradição brasileira ao adotar a livre-docência, acabou por promover o diletantismo. Isto dificultava a 

recente exigência de uma formação e qualificação mais rápida para um corpo docente em expansão. A partir da 

década de 1970, o doutorado passou a ser a condição mínima para participação de concursos a cargos do 

magistério superior, não necessitando mais a apresentação da livre-docência. Na prática, devido ao quadro 

insuficiente de profissionais com título de doutor, o ingresso aconteceu também sem a exigência de título, para 

os cargos de professor auxiliar (graduado) e assistente (mestre). Até pouco tempo, a carreira de docente nas 

universidades federais passava por quatro categorias: professor auxiliar, professor assistente, professor adjunto 

e professor titular. Cada uma das três primeiras categorias passa por quatro níveis (de um a quatro). A cada 

novo nível o professor recebe um aumento salarial. Ao ingressar como professor auxiliar, a cada ano o 

profissional passa ao nível seguinte até o quarto, quando passa por algum tipo de avaliação interna para sua 

promoção como assistente e assim por diante. Em algumas instituições, a promoção se dá automaticamente 

como nas outras, não levando em conta as atividades do professor ou seu nível de produtividade. A exceção se 

dá na passagem para o cargo para professor titular, quando é necessário um concurso público onde podem 

concorrer professores da universidade e fora dela. Uma das mudanças que ocorrem no momento em que 

a pós-graduação torna-se uma exigência é que o professor auxiliar com apresentação de seu título de mestrado 
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Além disso, era necessário que o professor catedrático lhe indicasse para a vaga (o ingresso 

seria para o cargo de assistente ou auxiliar – do catedrático). Nos anos de 1966 e 1967, a 

legislação sobre o regime de cátedras começa a mudar, e retira-se dos catedráticos o poder 

de indicar seus assistentes e auxiliares. Em 1967 é excluído o caráter vitalício da cátedra, 

que passa a ser substituído nas universidades federais por uma carreira mais aberta, resultante 

de uma série de provas de títulos e provas para os diversos níveis. Aqueles que já usufruíam 

da posição de catedráticos foram mantidos na qualidade de docentes no mais alto nível 

previsto para a carreira. Mas, a partir de então, a organização das faculdades era feita 

agora regime de departamentos, a principal importação estrutural do sistema americano. A 

reforma universitária de fato foi promulgada pela lei 5.540 de 1968, denominada Lei da 

Reforma Universitária. Em primeiro lugar, esta determinava que a universidade fosse 

a instituição do ensino superior por excelência, cabendo às faculdades e instituições isoladas o 

caráter transitório. Ou seja, a permissão da criação destas instituições compreendia que em 

determinado espaço de tempo estas deveriam se tornar universidades (MARTINS, 2000).52 

Ao estabelecer a indissociação entre ensino e pesquisa, a lei 5.540 determinava que 

todos os docentes contratados devessem também ser pesquisadores, pois são as atividades do 

professor que concentram tal unidade. Para isto, criaram-se incentivos financeiros, através dos 

regimes de tempo integral e dedicação exclusiva, aos professores que tivessem projetos de 

pesquisa aprovados em comissões internas formadas por pares. Mais tarde este regime tornou-

se regra geral para todos os novos docentes aprovados em concursos públicos nas 

universidades federais, mesmo àqueles que, na prática, não possuíam projeto. Portanto, como 

política de promoção da pesquisa, o regime de Tempo Integral não obteve sucesso. Tornou-

se apenas uma complementação salarial (DURHAM, 2005-a), aumentando os custos e 

mantendo a cisão. 

A respeito dos altos custos, essa modalidade de ensino é bastante representativa. A 

                                                           
é promovido automaticamente a assistente, sem a necessidade de passar por todos os quatro níveis. No caso 

de apresentação de diploma de doutorado, mesmo que o professor seja ainda auxiliar, este poderá ser 

promovido a professor adjunto (CUNHA, 1988). 
52 Isto não inibiu a expansão dos cursos de instituições privadas, fortalecidas pelas demandas do Conselho Federal 

de Educação (CFE) através de alianças com representantes do governo militar. Ao mesmo tempo, a noção 

de que a universidade deveria representar a universalidade da formação encontrou problemas pela insistência 

consciente ou não de mantê-la sob a tríade Direito-Medicina-Engenharia. Então, em 1974 o CFE baixou uma 

resolução determinando que as universidades devessem ser compostas com, no mínimo, quatro cursos 

pertencentes à cada uma das grandes áreas fundamentais – Ciências Exatas e Naturais, Ciências Humanas e 

Letras – além de dois de caráter técnico. Estas determinações vieram acompanhadas de exigência sobre o 

corpo docente e sua participação na pós-graduação, além de expectativas quanto à estrutura física, especificando 

até mesmo o número mínimo de livros para a biblioteca. Contudo, apesar da resolução, não tardou para que as 

exigências fossem atenuadas, o que fez ressurgir as críticas que partiam das organizações de docentes e 

pesquisadores à expansão desenfreada do ensino superior, em especial às universidades. 
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recente crise enfrentada pela maior universidade brasileira, a USP, que chegou a destinar 93% 

de sua receita ao pagamento de pessoal, é um sinal de alerta sobre a necessidade de dar a este 

fenômeno a devida atenção53. 
 

A figura 5 deixa isto mais evidente dentro de uma visão mais geral sobre os cuidados 

dos países com o sistema de ensino como um todo. O Brasil vem, na última década, 

aumentando a parcela de gastos públicos destinados à educação. Em 2010, o investimento, 

em relação ao total de gastos públicos, estava próximo dos 17%, com crescimento médio de 

18,5% a cada cinco anos. Em comparação a outros países, o índice é bem elevado. O país era 

o terceiro colocado, acima da média dos países da OECD54. Em Education at a Glance, 

“A educação num passar de olhos”, uma publicação de 2013 da organização sobre o tema, 

revelam-se alguns dados que, num passar de olhos, já ilustram déficits gerais. O relatório 

sobre educação apresenta informações que dizem respeito não apenas aos países pertencentes 

à OECD, porém de alguns emergentes, dentre os quais o Brasil está incluído. 

 

Figura 3 – Total de gastos públicos em educação como percentual do total de gastos públicos (1995, 2005, 

2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OECD (Extraído de: Education at a Glance, 2013) 
 

                                                           
53 Sobre crise na USP há informações em: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,crise-na-usp-tem-

multiplas-facetas-imp-,1171264. 
54 Uma observação curiosa é que o México é o primeiro colocado, mas está diminuindo os investimentos. Os 

países seguintes não são tão estranhos. Há uma leve flutuação, mas todos se encontram próximos da média. 

Contudo, há uma queda mais perceptível nos gastos de mais cinco países: Islândia, Estados Unidos, 

Eslovênia e Irlanda (OECD, 2013:210). 
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Ao lado de Rússia, Índia e China, o Brasil compõe os BRIC’s, a sigla que identifica 

os países emergentes mais significativos no cenário internacional hodierno. Apesar 

de suas especificidades, estes países partilham a característica de suas sociedades serem 

heterogêneas e com grandes desigualdades sociais. Destacam-se também por seu grande 

território, densidade populacional e riqueza de recursos naturais, de onde emerge grande 

potencial econômico (VIOLA & LEIS, 2007). Além destes países, hoje também a África 

do Sul, que recebe o S (South Africa), compõe a sigla, em sua nova nomenclatura: 

BRICS. Algumas comparações apresentam dados também de outros países, como da  

Argentina e da Indonésia. 
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Figura 4 – Gasto anual por estudante por instituições educacionais para todos os serviços, por nível de 

educação, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: OECD (Extraído de: Education at a Glance, 2013:165). 
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Apesar de seu destaque econômico, em quase todos os gráficos, independente do 

nível educacional, a posição brasileira está frequentemente entre as quatro últimas. A OECD 

ofereceu, também, um gráfico (figura 3) que reúne em si mesmo três, comparando os 

gastos anuais por estudante nos três níveis educacionais. Como se pode ver, de acordo com os 

dois primeiros gráficos o Brasil é o antepenúltimo na comparação dos gastos com a educação 

primária, e o penúltimo, com a educação secundária. Todavia, as despesas por estudante de 

ensino superior surpreendem: estão muito próximas da média da OECD. Os gastos nacionais 

por estudante são superiores, por exemplo, aos da Coreia do Sul, país em que 65% dos jovens 

entre 25 e 34 anos já completaram o ensino superior. Ainda que tenha havido uma leve 

diminuição da diferença em relação aos gastos com o ensino básico – devido a um pequeno 

aumento destes – em relação ao ensino superior desde a avaliação feita em 2011, esta 

disparidade é ainda bastante alta. Por mais uma vez, a desigualdade no investimento é tão 

acentuada que extrapolou o limite do gráfico (figura 4). O Brasil é o primeiro colocado neste 

ranking e está longe de ser superado, uma vez que o segundo colocado, o México, está a 

cerca de 100 pontos percentuais de distância. Os gastos destinados ao estudante de ensino 

superior aqui (aproximadamente $14 mil) são 473% maiores que os despendidos no ensino 

básico primário (pouco mais de $2 mil). Em comparação com outros países, o volume 

de gastos nacionais no ensino superior é, de fato, um dos dez menores. 

Os custos da universidade são uma questão relevante. Neste trabalho, entretanto, 

não se pretende desenvolver esta discussão, uma vez que a atenção está voltada para as 

práticas da instituição acadêmica. 
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Figura 5 – Gasto por estudante para todos os serviços, por instituições educacionais, em vários níveis de educação em 

relação à educação primária, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OECD (Extraído de: Education at a Glance, 2013:166). 
 
 
 
 

2.5 A EXPANSÃO DO ENSINO E A DIVISÃO DE CLASSES ENTRE O 

PROFESSORADO 
 
 

Nos anos 1970 o Brasil viveu uma época de crescimento econômico e 

desenvolvimento, nomeada pelos militares de “Milagre econômico”. Nesta época, muitas 

famílias ascenderam à classe média, aumentando a demanda por ensino superior. As 

instituições federais do período tiveram receita abundante, algo que tardou a se repetir. O 

número de matrículas neste nível de ensino elevou-se extraordinariamente. De 1965 a 

1980, o crescimento foi de mais de 140% (DURHAM, 2005-a). 

A expansão pela qual passou o ensino superior no país nas décadas de 60 e 70 

fortaleceu as universidades de modo que estas desempenharam papel importante quando na 

década de 1980 o país passou pelo processo de redemocratização. Para se ter uma ideia, em 

1965 o número de alunos matriculados em cursos do ensino superior era 67% maior em 

relação ao início da década. As organizações estudantis recuperaram seu fôlego, professores 

e funcionários técnico-administrativos passavam a se organizar por meio de sindicatos (em 
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1970 surge o Andes – Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, mais tarde 

intitulado Sindicato Nacional55) e o desenvolvimento do sistema de pós-graduação propiciou 

a elaboração de críticas sobre as políticas governamentais. 

Apesar de jovem, este sistema tem conseguido se expandir consideravelmente nos 

últimos anos. Passado o período ditatorial, foi no fim da década de 1990 que a expansão do 

ensino superior começou a ganhar novo fôlego, levando a um crescimento de 7% ao ano, 

chegando a um total de 280%, a considerar a diferença entre as taxas de 1980 e 2000 e 

duplicando o já impressionante crescimento obtido nos “anos de chumbo”. Isto ocasionou 

uma diversificação de áreas a ser atendidas56, tornando-se relevante a ampliação das vagas 

e o alcance de certa pluralidade no perfil da população atendida (MARTINS, 2000; FRANCO, 

2008). No início dos anos 1960, por exemplo, havia cerca de cem instituições de ensino 

superior no país, boa parte destas de pequeno porte. No quadro de alunos destas entidades, 

cerca de 100 mil, era clara a predominância masculina. Atualmente, no Brasil, as mulheres 

já superaram os homens em número de matrícula do ensino superior: correspondem a 

58% do total. Entre os jovens de 21 a 25 anos, este número se eleva a 62% 

(SCHWARTZMAN, 2012). 

Com as mudanças que começam a ocorrer no processo de redemocratização do país, 

tem-se, além do aumento significativo do percentual de estudantes do sexo feminino, também 

uma elevação da faixa etária dentre os alunos matriculados, muitos já inseridos no mercado 

de trabalho. Tal ampliação nas matrículas do ensino superior foi possível pelo processo 

de expansão do ensino médio, acelerado neste período com o aumento de cursos supletivos 

e cursos noturnos. Indivíduos que já faziam parte da população ativa do país encontraram 

nestes cursos um caminho para a continuação de uma formação interrompida e ter a 

possibilidade de elevar seus rendimentos com a obtenção do diploma (MARTINS, 2000). 

Além disso, o quadro brasileiro não é estático, o que revela ainda uma expectativa 

de aumento da fatia da população graduada. Atualmente, estão matriculados em cursos de 

educação superior cerca de 6,7 milhões de brasileiros57, o que corresponde a 165% da 

estatística de 2002. Do número de matriculados, a parcela de jovens entre 18 a 24 anos é 

expressiva: 56,9%. Conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

                                                           
55 Disponível em: http://www.andes.org.br/andes/portal.andes 
56 Sem que, todavia, se repensasse um projeto pedagógico que levasse em consideração a disposição das 

áreas de formação com as demandas do mercado de trabalho. 
57 A utilização deste número está em concordância com a tabela 3, uma das últimas disponíveis pelo Inep 

em seu Censo de Educação Superior. Todavia, nas tabelas mais detalhadas presentes na obra, a informação do 

número total de matrículas nos cursos de graduação é de aproximadamente 5,8 milhões de estudantes. A 

estatística de crescimento foi calculada, então, com base nos 5,8 milhões. 
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(PNAD/IBGE) realizada em 2011 (INEP, 2013), de um total de 22,5 milhões de 

brasileiros com esta faixa etária, 3,3 milhões estão matriculados no ensino superior, um 

percentual de 14,7%. Destes, 44,8% estão na região Sudeste58. 

 

Tabela 5 – Estatísticas básicas dos cursos de graduação por categoria administrativa, Brasil, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inep (Extraído de: Censo da Educação Superior, 2013:78). 
 

Somente nos primeiros seis anos do governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2008), 

cuja política educacional consistiu em ampliar o acesso ao ensino superior, as matrículas nos 

cursos de graduação aumentaram 46%. Destes, 57% foram absorvidas pelo setor privado, 

enquanto 21% pelas universidades federais. O número de graduados cresceu 72% (87% no 

setor privado e 18% nas universidades federais). 

A ampliação da oferta no ensino superior se deu por meio de políticas como: as cotas 

nas universidades públicas; o ProUni, que compra vagas no setor privado isentando as 

universidades privadas de impostos; e o ReUni, que consiste em estímulo financeiro para 

que as universidades públicas aumentem suas vagas e também na criação de novas 

universidades federais (SCHWARTZMAN, 2011). 

Depois da instituição da Lei das Cotas, número 12.711, de 29 de agosto de 201259, 

as instituições federais de ensino superior passaram a ser obrigadas a reservar metade 

das vagas ofertadas por processo seletivo para estudantes cotistas. Esta reserva deve 

chegar ao patamar determinado até 30 de agosto de 2016, aumentando gradualmente o 

percentual de reserva. A lei define que as vagas devem ser destinadas a estudantes 

provenientes de escola pública com renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e 

                                                           
58 Não obstante, este valor não será transferido integralmente ao número de concluintes ao final de quatro anos. 

Um dos problemas que atrapalha a tentativa dos governos de aumentar seu número de graduados é o fenômeno 

da evasão, que chega perto de 50% do total de matrículas. Todavia, apesar da evasão, a expansão do sistema 

e o aumento dos números são visíveis. 
59 Publicada em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm 
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meio per capita. Dentre estes, abrem-se vagas exclusivas para pretos, pardos e indígenas, 

as chamadas cotas raciais, disponibilizadas de acordo com a distribuição destas populações 

em cada Estado da federação. O documento necessário para se considerar em algum destes 

grupos é a autodeclaração. 

Voltado aos estudantes egressos do ensino médio público ou do particular que 

obtinham bolsa integral, que comprovem renda per capita familiar de até três salários 

mínimos, o Programa Universidade para Todos (ProUni) visa oferecer a estudantes que 

desejam ingressar em instituições privadas de ensino superior bolsas integrais ou parciais de 

50%, desde que os mesmos não possuam diploma para este nível de ensino. O ProUni foi 

criado em 2004, e formalizado pela lei número 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Além do 

critério de renda, os candidatos são selecionados por meio da nota obtida no Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem). Participam do programa ações conjuntas, como o Fundo de 

Financiamento Estudantil (Fies), convênios de estágios e a Bolsa Permanência. A Bolsa 

Permanência é um benefício com valor máximo ao equivalente à bolsa de iniciação científica, 

destinada ao estudante contemplado com a bolsa integral ProUni, para o custeio de suas 

despesas educacionais. Ou, através do Fies o estudante pode procurar obter financiamento de 

até 100% do valor não contemplado pela bolsa ProUni. 

No ano de implementação do programa, o governo federal ofertou pouco mais de 

110 mil bolsas, 64% delas integrais. Com crescimento gradual da oferta, em 2013 os números 

chegaram a aproximadamente 250 mil bolsas, com proporção equivalente para bolsas integrais 

e parciais. Desde seu início até o segundo semestre de 2013, cerca de 1,2 milhão de estudantes 

foram contemplados60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Informações extraídas do site do programa, em: http://siteprouni.mec.gov.br/index.php. As estatísticas do 

ProUni apenas incluem as bolsas ofertadas, não as concedidas, e não consegui localizar o total de valores 

dispendidos no programa. 
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Tabela 6 - Número de bolsas ofertadas pelo programa ProUni, por modalidade, 2005-2013, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MEC/ProUni 
Nota: Elaborada pela autora. 
 
 

Já o principal objetivo do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (ReUni), instituído por decreto federal número 6.096, de abril 

de 2007, é mesmo a expansão do ensino e combate à evasão. O site do programa informa 

que suas ações “contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação 

da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, 

entre outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.” São 

indicadas 5 dimensões de atuação do programa, em que a primeira e mais importante é a 

ampliação da oferta de ensino superior pública. Esta começou a ser aplicada em 2003 

como parte do Programa de Expansão Fase I com encerramento previsto para 2010. 

Em 2003, estavam registradas 45 universidades federais para operar em território nacional. 

Já em 2010, o número era de 59. A expansão se deu também pelo aumento de campi das 

universidades e institutos já existentes. Durante o período 2003-2010, seu número, que era 

de 288 distribuídos em 234 municípios, mais que dobrou, passando a 577 campi distribuídos 

em 551 cidades. Todavia, este programa ainda não foi encerrado, meta pretendida em 2014, 

quando se contabilizará mais 255 novas áreas acadêmicas (sendo 208 de institutos federais). 

Até o fim de 2014, o crescimento registrado no período de 11 anos é de 217% para os 

universitários e 365% para os de institutos federais. 
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Tabela 7 - Expansão dos campi das universidades e institutos federais, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIMEC 
Nota: Elaborada pela autora. 
 

As outras dimensões do ReUni61 
incluem a reestruturação acadêmico-curricular, 

renovação pedagógica do ensino superior, suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação, compromisso social da instituição e 

mobilidade intra e inter-institucional.62 
 

Todavia, boa parte do aumento de suas vagas não se deve exclusivamente às políticas 

de expansão do governo federal, mas à capacidade de absorção da demanda pelo setor 

privado (SCHWARTZMAN, 2011; MARTINS, 2000). Não sem consequências para a 

qualidade do ensino, como expõe Eunice Durham (2005-a) em seu trabalho. 

Somente ao presenciar o primeiro processo de expansão universitária, Edmundo 

Campos Coelho (1988) já argumentava sobre um caráter desordenado deste crescimento, 

gerando como consequência a seleção de novos docentes com diminuta rigidez dos critérios 

                                                           
61 No ano de 2009, o Ministério da Educação (MEC, 2009) divulgou o relatório do primeiro ano de aplicação 

do ReUni, 2008. Neste, está estipulado como 2012 o ano para o cumprimento das metas do programa, que são, 

além da ampliação: a elevação da taxa de conclusão para 90%, aumento da relação aluno/professor para 18/1; 

aumento mínimo de 20% no número de matrículas em cursos de graduação. Neste ano, todas as universidades 

federais incorporaram o compromisso com as metas do programa. O MEC afirma que a total adesão das 

universidades federais ao ReUni demonstra seu forte potencial. O primeiro ponto comemorado foi o 

cumprimento da meta de expansão nas universidades federais, que era de 11%, e ficou um pouco acima 

da margem esperada (11,2%). O relatório também versa sobre o aumento do número dos cursos de graduação, 

do índice aluno/professor, do crescimento de concursos para contratação de docentes e técnicos, do aumento de 

obras nas universidades federais, da expansão do número de campi e de municípios atendidos, de bolsas de 

assistência ao ensino e a execução orçamentária. Em 2008, pouco mais de meio bilhão de reais foi destinado 

para cumprir as metas do programa governamental. O relatório de 17 páginas, das quais dez consistem no 

detalhamento da ampliação das universidades e institutos federais e suas vagas, dedica uma (1) página, 

intitulada Reestruturação acadêmica e inovação para se referir às outras cinco dimensões do programa. O 

MEC, então, informa que recebera projetos de cerca de metade das universidades federais com propostas 

pedagógicas. Estas foram dividas pela instituição em cinco grupos, mas há algo em comum entre estes. Boa 

parte destes projetos sugere um novo modelo muito próximo àquele do college americano. Todavia, além da 

elucidação, o MEC não sinaliza, neste relatório, nenhuma medida a respeito de sua escolha ou aplicação. 
62 Informações extraídas do site do programa, em: http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni. 
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de entrada. De fato, a necessidade de expandir quantitativamente o ensino superior, 

desenvolver a pesquisa científica dentro do território nacional e preparar especialistas 

qualificados em vista da promoção do desenvolvimento do país eram os fatores que 

propulsionavam uma aceleração no processo de formação do corpo docente universitário. 

Foi, afinal, com o surgimento da pós-graduação, cujo principal objetivo é formar novos 

docentes do magistério superior, que pouco a pouco o regime de cátedras foi se enfraquecendo 

(VIEIRA, 2003). Assim, o Estatuto do Magistério Federal promoveu uma política para 

pressionar os professores que trabalhavam como auxiliares de ensino nas universidades 

federais, para os quais se exigia somente a graduação, a apresentar certificado de conclusão 

de curso de pós-graduação no período de no máximo quatro anos após o início das 

atividades no cargo, sendo esta a condição para a renovação do contrato. No ano de 1969, o 

prazo foi estendido para seis anos, porém o título de mestre era a pré-condição para que 

o auxiliar passasse a trabalhar como professor assistente, correndo o risco de ser excluído da 

universidade em caso de não apresentá-lo dentro do prazo. Isso fez com que não apenas a 

oferta de cursos de pós-graduação crescesse, mas também a demanda. A procura pela 

formação pós-graduada cresceu também entre os professores de instituições privadas, pois 

muitos docentes iniciam suas atividades nestas instituições para posteriormente pleitear uma 

vaga em uma universidade pública (CUNHA, 1988). 

O problema resultante da acelerada expansão de todo o sistema foi, segundo Coelho 

(1988), uma divisão de classes entre o professorado. A necessidade de expansão acelerada 

afrouxava os critérios de entrada de novos docentes. Desta maneira, a ampliação da categoria 

teria lhe divido em duas. De um lado, existem os docentes que advogam o profissionalismo, 

representada por aqueles mais qualificados. De outro, estão os aliados ao sindicalismo, 

normalmente atraindo os recém-ingressos na carreira e os menos qualificados. O autor 

denomina os primeiros de “cardeais”. O segundo grupo, “baixo clero”. Os primeiros 

participam predominantemente da pós-graduação, os segundos acentuam sua atuação na 

graduação. Os cardeais seriam aqueles mais bem-sucedidos na carreira científica, 

beneficiados por bolsa de pesquisa e que consequentemente tinham os vencimentos 

superiores aos dos seus colegas. O baixo clero deveria atuar na graduação, já que os primeiros 

acentuariam a necessidade de destinação do seu tempo de trabalho para as atividades de 

pesquisa. 

Para o autor, um dos momentos do cotidiano universitário que manifestariam 

mais fortemente esta subdivisão seria o fenômeno da greve, que está sob a liderança do baixo 
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clero da entidade. Afinal, os outros, os “cardeais”, limitam as suas reivindicações para o 

que chama de “necessidades da ciência”, o que significa, principalmente, mais recursos 

financeiros. A postura deste grupo dos professores mais qualificados lhes coloca 

voluntariamente à margem dos movimentos encabeçados pelos primeiros, cuja principal 

reivindicação consiste em melhoras salariais. Acontece que, uma vez concedido o aumento, 

todos são beneficiados, até mesmo aqueles que não participaram dos movimentos de 

reivindicação. Ou seja, a comunidade científica se abstém de um papel ativo nas greves, 

em que se justifica ideologicamente, e, ao final, beneficia-se monetariamente de uma 

reivindicação que não necessitou de seu esforço para participar. 

Entretanto, o autor adverte que as demandas deste “baixo clero”, por seu 

radicalismo igualitário, ameaça o desenvolvimento da ciência e do ensino em geral nas 

universidades. Entre estas demandas, está a contestação das hierarquias de competência, das 

reputações estabelecidas, e sua contrariedade à autoridade intelectual, o que acontece a 

partir de uma forte politização do espaço acadêmico (COELHO, 1988). Não sendo livre 

de conflitos, esta divisão poderia levar cada grupo a uma espécie de encerramento 

corporativo. 

 
 

2.6 CREDENCIALISMO, UMA CONSEQUÊNCIA SOCIAL DA CISÃO 
 
 
 

O credencialismo, ou seja, a prática de elaborar procedimentos formais e legais que 

regulem uma profissão cujo exercício será condicionado por uma formação específica, 

explica-se, para Schwartzman (2005), por um desequilíbrio entre o mundo do ensino 

superior e seus cursos oferecidos e o mundo das ocupações e profissões. De um lado, este 

fenômeno teria um aspecto positivo, ou seja, conceder uma espécie de garantia aos usuários 

dos serviços destes profissionais de que os mesmos possuem a devida preparação. Estabelece-

se assim uma relação em que o Estado certifica a universidade a conceder as credenciais, 

enquanto a universidade certifica os profissionais para determinadas atividades. Todavia, este 

sistema pode gerar uma consequência não premeditada, em última instância transformando a 

educação especializada em um sistema que produz privilégios sociais. O maior risco está 

nas profissões de maior prestígio e remuneração, que não necessariamente são 

aquelas que exigem um saber tecnicamente especializado, mas que pode utilizar-se do 

sistema do credenciamento para proteger o status de grupos profissionais. 

Ao estudar o fenômeno nos Estados Unidos, Collins (1979) publicou uma obra que 
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tornou-se um clássico para o tema. O autor argumenta que o credencialismo converteu-se 

em um modo através do qual uma elite dominante, ligada aos valores anglo-protestantes, 

manteve uma massiva força de trabalho sob seu controle. Seu método foi desenvolver um 

sistema universal de educação. O autor rechaça o argumento funcionalista que defende que 

o mundo contemporâneo exigiria um aumento de habilidades e maior investimento no 

tempo de escolarização. De acordo com este argumento, isto promoveria uma maior 

mobilidade social. Para Collins, mais do que preparar os indivíduos para o sucesso 

profissional, o sistema educacional possibilitaria a absorção dos valores da classe média 

protestante do país, entre estes a competição. Todavia, a absorção do valor da competição 

torna-se uma ilusão para as camadas mais baixas da população. Não é possível, para os 

indivíduos das classes mais baixas, competir para todos os postos desejados, pois a estes é 

vedado atingir aqueles da elite dominante, que acaba por monopolizar do poder. Esta 

conservaria seu status não porque teria desenvolvido com maior excelência determinadas 

habilidades, mas porque é a detentora da cultura que se alimenta nas faculdades de prestígio. 

Apesar da defesa do discurso, a meritocracia não teria se tornado uma prática. Ao mesmo 

tempo, o trabalho produtivo teria dado lugar à mera competição por posições. O autor fala de 

uma disputa por “posições de sinecura”, que, por sua vez, exigem pouco trabalho e resultam 

em muitos ganhos sociais e financeiros para estes grupos privilegiados. 

Em As profissões imperiais, Edmundo Campos Coelho (1999) estudou a existência 

do credencialismo nas três profissões superiores clássicas do Brasil: medicina, engenharia e 

advocacia. O estudo de Collins (1979) abrangia o mesmo grupo de profissionais nos Estados 

Unidos. O autor brasileiro, a partir de uma observação sobre o desenvolvimento destas 

profissões no Rio de Janeiro, entre 1822 e 1930, constatou que este resultou em um monopólio 

profissional dos possuidores de diploma, em oposição aos que estes chamavam charlatães. 

Sobretudo, a distinção que garantiu este privilégio profissional, segundo o autor, deveu-se mais 

à aproximação destes profissionais ao centro do poder, de modo a garantir uma tutela do 

Estado, do que propriamente o domínio de um saber especializado. 

Na sua crítica às universidades, Coelho reconhece a prática do credencialismo também 

entre os pesquisadores. Segundo o autor, apesar de um papel importante do poder público na 

promoção desta prática, os principais responsáveis pela sua difusão são os próprios cientistas: 

Por que os cientistas contemporâneos defendem a ideia de que só profissionais 

credenciados para a atividade, através de uma educação específica e formal, têm 

competência e autoridade para definir o que é a ciência e para avaliar o trabalho uns 

dos outros? Por que é tão importante para eles a distinção entre ciência e outras 
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modalidades de conhecimento, ou entre o cientista profissional e o amador? Sabemos 

que nem sempre foi assim (...) (1986:13). 

 
 
 

2.6.1 O credencialismo e a atividade de pesquisa 
 
 

Antes da consolidação de um sistema de pós-graduação no país, a pesquisa era realizada 

em duas vertentes diferentes: de um lado, por iniciativa dos próprios professores das 

universidades brasileiras (nascidas há poucos anos), que a desenvolviam esporadicamente; 

de outro, através de órgãos institucionais (como o INEP). Depois, a atividade teve organização 

paralela às disciplinas do currículo mínimo, dividida, então, em áreas de concentração. A 

prerrogativa sobre a pesquisa passava a ficar a cargo dos programas de pós-graduação. 

Com isso, o seu desenvolvimento subordinava-se ao Plano Nacional de Pós-Graduação, e a 

relação pós-graduação-pesquisa manteve-se pelo apoio das agências de fomento 

(GAMBOA, 2003). Além de enfraquecer a validade de eventuais pesquisas independentes, 

isto restringiu a possibilidade da pesquisa na graduação: 

Atrelar a pesquisa à pós-graduação, além de ‘hierarquizar’ os processos de produção 

do conhecimento no Mestrado – onde se aprende, tardiamente, a pesquisar – e 

no Doutorado – onde se aprimora o aprendizado e se obtém relativa autonomia 

para produzir conhecimento – também, alastra outros problemas como o da 

imposição de condições próprias dos rituais acadêmicos de obtenção de títulos e de 

progressão nas carreiras docentes enquanto os protocolos da lógica da produção 

científica, na maioria dos casos são depreciados (GAMBOA, 2003:79). 

De acordo com Gamboa, não há uma correlação necessária entre a ausência de titulação 

nos mais altos níveis e pesquisa de menor qualidade. O autor recorda que em outros 

países latino americanos, como Argentina, Chile e Colômbia, esta identificação entre pesquisa 

e pós-graduação não aconteceu. Para o autor, a realização de pesquisa no Brasil tem 

predominantemente a função de propiciar a titulação, atendendo assim as exigências do 

“carreirismo acadêmico”, fazendo com que a descoberta de um saber que possa responder a 

demandas da sociedade fique em segundo plano. O trabalho acadêmico, para o autor, está 

submetido a um formalismo que limita o resultado de uma pesquisa, tornando a obtenção 

do título seu principal objetivo. Esta prática alimentaria o credencialismo. Para o autor, 

este credencialismo foi fortalecido também pelo fato de a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação determinar que ao menos um terço do corpo docente das universidades deve 

ser constituída por indivíduos com o título de Mestre ou Doutor. 

O credencialismo corre o risco de degenerar-se em corporativismo, especialmente 
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se vinculado ao da defesa da autonomia universitária. Isto acontece quando a 

comunidade de pesquisadores não aceita que os resultados de suas pesquisas estejam 

subordinados a outras esferas da sociedade. Entende-se que seu único compromisso é em 

direção ao avanço do conhecimento em sua área de atuação, o que implicaria a plena liberdade 

para eleger o tema a ser investigado63. Para alcançar esta liberdade de atuação, é necessário 

ter uma competência específica, somente obtida a partir de instituições credenciadas, que 

marcam a separação entre o saber profissional e o leigo. Quem define os critérios de 

excelência é a própria comunidade científica e acredita-se que a melhor maneira de se avaliar 

a atividade de seus membros deve provir do julgamento dos pares (COELHO, 1988). 

O problema deste argumento são os consequentes elementos para um 

encerramento corporativo. A reivindicação pela exclusividade profissional resulta em 

monopólio do saber e da sua aplicação. Um exemplo a este respeito estaria na área da 

Medicina (COELHO, 1999). Esta comunidade de profissionais se mobiliza, por meio 

de processos legais, contra aqueles que procuram exercer a atividade sem passar pelo 

credenciamento exigido ou por utilizar métodos não ortodoxos – caso da acupuntura, hoje 

absorvida pela medicina tradicional, porém proibida de ser praticada pelos indivíduos sem 

o referido diploma. Semelhante fenômeno aconteceria com a institucionalização da 

pesquisa nas universidades (COELHO, 1988), pela sua vinculação aos departamentos 

acadêmicos que, por sua vez, detêm o monopólio das disciplinas. Sem dúvida, a atividade 

científica, como outras atividades, requer um preparo especial para o desenvolvimento das 

habilidades necessárias. Porém, como assegurar que estas exigências não se convertam em 

mero credencialismo? Além disso, a proximidade entre o caso da medicina e o profissional 

                                                           
63 Em relação ao tema, em setembro de 2012, houve uma polêmica envolvendo o jornalista Luís Nassif 

e os representantes das Ciências Sociais no Brasil. A publicação em seu blog de um texto intitulado O 

financiamento da masturbação sociológica pelo CNPq, de setembro de 2012 (Disponível em: 

http://advivo.com.br/node/1050539) provocou declarações das autoridades disciplinares, como a comunicação 

publicada pela ANPOCS, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, hoje não 

mais disponíveis para consulta on-line. No blog Gene Repórter 

(http://genereporter.blogspot.com.br/2012/09/humanas-demasiado-humanas-prof-tulio.html) há uma resposta à 

polêmica, enviada pelo professor responsável pela pesquisa posta em questão por Nassif, o cientista político 

Túlio Barreto. O professor Barreto atribui o ataque de Luis Nassif a uma retaliação pessoal do blogueiro a 

Jorge Ventura, seu parceiro de pesquisa, que teria postado em sua página do facebook uma declaração avaliando 

o blog como “ruim”. Barreto considera demonstrar a validade de sua pesquisa algo desnecessário: “não vou 

perder meu tempo, nem fazer com que os leitores de seu blog percam o deles, tratando da validade ou não de 

determinados objetos de estudos na área das Ciências Sociais”. O autor, que inicia sua mensagem citando a 

mesa-redonda da qual fez parte em um congresso na Universidade de Illinois, nos EUA, cita os nomes, 

em seguida, de vários autores cujos estudos comprovariam a relevância da Sociologia dos Esportes. Por 

fim, relata a larga trajetória acadêmica de seu grupo de estudos, que já formou muitos mestres e doutores, 

envolvendo-se com pesquisadores de vários países. Utiliza isto para comprovar os custos envolvidos em projetos 

de pesquisa, que precisam seguir os rigorosos critérios de avaliação dos comitês científicos e que, então, não 

tem tempo para ler blogueiros. Por fim, diz que não voltará a se declarar a respeito. 
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de ciência abriga uma diferença. Em seu consultório, o médico tem total autonomia sobre 

o conteúdo e os procedimentos que deve utilizar. O cientista vinculado à universidade, porém, 

aceitou submeter-se às normas e controles administrativos da instituição. Ele obtém controle 

sobre o conteúdo do seu trabalho, porém, como assalariado, está submetido a condições 

contratuais. Acentua o autor de Sinecura Acadêmica que não há consultório para docente-

pesquisador. Portanto, não seria correto que este se considere um profissional autônomo. 

 
 

2.6.2 O valor do diploma, uma evidência do credencialismo 
 
 

“No Brasil, ao contrário do que ocorre em nações mais ricas, o 

diploma de ensino superior possui um valor independente da 

qualidade. Quem tem vale mais no mercado. É a realidade de um 

país onde a maioria dos jovens está ainda fora da universidade e o 

diploma ganha peso pela raridade.” (Eunice Durham, 2008) 
 
 

Quando o credencialismo é predominante, a busca por uma formação no ensino 

superior significa a procura por não apenas uma habilidade profissional, mas uma 

remuneração maior. Aquele que possui um diploma universitário atualmente pode não gozar 

dos mesmos privilégios antes alcançados somente por membros de uma aristocracia. Porém, 

é inegável a mudança do seu poder aquisitivo. O fenômeno da expansão do ensino superior 

explica-se não só pelo aumento da oferta, porém também pelo aumento da demanda que 

precisou ser absorvida, incentivada pelas vantagens que o mercado de trabalho oferece 

àqueles com diploma de ensino superior, em especial no setor público. No setor privado, a 

renda de um diplomado chega ser de 4,2 vezes superior ao de um trabalhador da mesma área 

que não possui esta credencial64. O maior número de profissionais de ensino superior está 

entre os professores, cuja renda não é muito alta em relação aos outros profissionais 

com o mesmo nível de titulação, porém que recebem gratificações na medida em que obtêm 

graus mais elevados de formação. A vantagem é também significativa ao longo da vida, 

quando a renda de um diplomado no ensino superior cresce muito mais em relação aos 

que se mantêm no nível médio (SCHWARTZMAN, 2012). A considerar especificamente o 

caso brasileiro, a diferença salarial é ainda maior ao comparar os profissionais com pós-

graduação. A renda mensal de um doutor brasileiro é um pouco maior que a soma da renda 

de dois profissionais com ensino superior. Ou ainda, um profissional com ensino médio 

recebe, em média, 15% do salário de um doutor (Tabela 6): 

                                                           
64 No setor público, o salário é 2,5 vezes maior, também porque os vencimentos neste setor são comparativamente 

altos mesmo para aqueles que não são diplomados. 
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Este fato não é tão evidente para todos os países (Figura 1). Em uma 

comparação internacional promovida pela OECD65, vê-se que, considerando os países 

pesquisados, o Brasil é o segundo colocado entre aqueles de maior nível de desigualdade 

salarial em relação à instrução. Na média, os membros dos países da OECD com nível superior 

obtêm ganhos de pouco mais de 50% em relação àqueles que obtiveram no máximo a educação 

secundária. No Brasil, 150%. 

 

Tabela 8 – Remuneração média mensal e por hora trabalhada, taxa de desemprego, por nível mais 

alto de instrução e sexo, Brasil, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: CGEE – Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (Extraído de: Mestres, 2012:380). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (na sigla em inglês Organisation for 

Economic Co-operation and Development) é uma organização que reúne países comprometidos com a democracia 

representativa e a economia de livre mercado. Com exceção do México, Chile e Turquia, uma característica destes 

países é seu elevado Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e PIB per capita. (Informações em 

http://www.oecd.org/) 
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Figura 6 – Ganhos relativos dos trabalhadores de 25 a 64 anos, por nível de instrução (2011) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OECD (Extraído de Education at a Glance, 2013:100). 
 
 
 

Um dos fatores que explicam a disparidade salarial entre diplomados e não-diplomados 

é o fato de que, em comparação com os mesmos países, o Brasil é o último colocado 

quanto à proporção da população que atingiu o ensino superior. Este é um dos fatores, aliás, 

que estimulam as políticas de expansão. Em 2010, por exemplo, a contabilização de 

doutores brasileiros em proporção aos doutores americanos era de 23,5%. O quadro não está 

tão ruim se comparado com 1987, quando o resultado era 3%. A cada ano dos últimos 20 

ganhando cerca de 1% na proporção. Houve uma melhora, porém insuficiente, se 

entendemos que a equação dos estadunidenses é melhor. Também em 2010, a Suíça teve 

um índice de 486 títulos de doutorado concedidos para cada milhão de habitantes. No Brasil, 

para o mesmo número de habitantes foram concedidos 58. Sua posição estava logo abaixo 

de Turquia, Rússia e Polônia (CGEE, 2012). 

Entre os brasileiros, há cerca de 13,5 milhões de pessoas com nível superior, 

incluindo graduação e pós-graduação, considerando a população de 25 a 64 anos de idade. 

De acordo com a Figura 6, isso significa que apenas perto de 11% da população brasileira 
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nesta faixa etária possui o terceiro nível educacional. Este é um número pequeno ao 

compará-lo com países como Canadá (50%), Coréia (39%) e França (29%). O que não é 

diferente quando a comparação é feita com dois países latino-americanos, o Chile (25%) e o 

México (29%). E a média da OECD é de 30% para os indivíduos entre 35 a 64 anos e 40% 

para os de 25 a 34 anos. Esta divergência entre a população mais jovem e mais velha mostra 

que um índice relativamente alto do passado está em crescimento. No Brasil, os dois grupos 

etários têm proporções semelhantes. O gráfico considera apenas as pessoas em idade 

laboral. Se considerarmos o total da população brasileira, a parcela não chega a completar 

8%. A situação brasileira, neste aspecto, pode ser vista assim: de um lado, temos uma 

disparidade salarial entre possuidores e não possuidores de diploma; de outro, uma 

proporção reduzida de pessoas que o possuem. 

Enfim, se, em média, quatro anos a mais de estudo podem proporcionar tamanho 

aumento no poder aquisitivo do indivíduo, é possível compreender a crescente demanda por 

ensino superior. Considerando as exceções, mesmo um indivíduo que não se permita guiar 

apenas pelo aspecto econômico vai considerar um diploma universitário um bom negócio. 

 

Figura 7 – População que atingiu o ensino superior, 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OECD (Extraído de: Education at a Glance, 2013:26). 
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3. AS AGÊNCIAS DE FOMENTO, A PÓS-GRADUAÇÃO E A PESQUISA 
 
 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) é, ao 

lado do CNPq, uma das maiores agências de fomento à pesquisa do país. A Capes e o CNPq 

colaboram com o fornecimento de recursos financeiros para o desenvolvimento de 

pesquisa e o intercâmbio acadêmico internacional. Pode-se dizer que estes dois órgãos, 

nascidos ambos no ano de 1951, são aqueles que tornam possível o exercício da ciência 

no Brasil. O impulso de modernização e industrialização do país, palavras de ordem da 

segunda administração de Getúlio Vargas, abriu caminho para que a criação de instituições 

de apoio à pesquisa e à formação qualificada fosse patrocinada pelo governo federal. Hoje, 

a subordinação destes órgãos ao governo se dá por meio da participação de dois ministérios da 

União: o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNPq) e o Ministério da Educação 

(Capes). 

Desde os anos 1920 já havia mobilização pela formação de um Conselho de Pesquisa 

no país, promovida especialmente pela Academia Brasileira de Ciências (ABC). Porém, esta 

proposta só foi tomada em consideração no ano de 1946, quando o engenheiro de formação, 

o Almirante Álvaro Alberto da Motta e Silva, por intermédio da ABC, propõe ao governo 

a formação de um conselho nacional de pesquisa. Motta e Silva era também representante 

brasileiro da Comissão de Energia Atômica do Conselho de Segurança da Organização das 

Nações Unidas (ONU), recém-criada. 

Em 1948, um grupo de cientistas de diversas áreas do conhecimento reuniu-

se em associação formando a SBPC66, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 

visando a divulgação científica em busca de apoio governamental e da sociedade, promover o 

intercâmbio dos cientistas para combater a falta de comunicação ocasionada pelo processo 

de especialização, a liberdade de pesquisa e uma luta política dentro do campo, em 

defesa da ciência chamada “verdadeira”. Anualmente, desde 1948, a SBPC promove 

encontros cujas sedes se alternam entre o sul e o norte do país, para pensar e criticar o 

andamento das pesquisas científicas e as políticas públicas para a área da ciência e da 

educação (STEPHANOU, 2004). 

No ano de criação da SBPC a proposta de criação do conselho foi apresentada 

para a Câmara dos Deputados. No ano seguinte, o então presidente Enrico Gaspar Dutra 

                                                           
66 A reunião, ocorrida em 8 de julho, era organizada por Paulo Sawaya, José Reis e Maurício Rocha e Silva. 

Disponível em texto de Marco Antonio Raupp em comemoração aos 60 anos da entidade: 

http://www.contee.org.br/noticias/artigos/art157.asp 
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nomeia uma comissão especial para apresentar a proposta ao congresso e elaborar o projeto de 

lei de sua criação. 

Finalmente, em decreto de 15 de janeiro de 1951, é sancionada a lei que criava o 

Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), instituição independente administrativamente, 

porém tutelada à Presidência da República e que pretendia capacitar o Brasil competitivamente 

para o chamado ciclo atômico. O CNPq operava através da concessão de bolsas de estudo de 

pós-graduação no Brasil e no exterior, na intenção de formar pesquisadores (Durham, 2005-

a). No mesmo ano, pensando na expansão da formação de recursos humanos para o 

desenvolvimento de pesquisas, sendo esta carência um dos principais empecilhos, foi criada 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes67. Nascida como 

Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a Capes surge a partir 

de decreto federal, número 29.741, promulgado em 11 de junho. O objetivo da instituição, 

exposto no decreto, é o de: “assegurar a existência de pessoal especializado em 

quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país”. A Capes desenvolveu nesta 

época um amplo programa de bolsas de estudo que propiciou não apenas a criação, porém a 

expansão rápida da pós-graduação. Seu objetivo explícito era patrocinar a formação de novos 

mestres e doutores para o preenchimento das vagas de docentes nas universidades (DURHAM, 

2005-a). 

Além destas duas agências, é importante citar uma terceira, criada em 1967: a 

FINEP. A criação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) resulta de uma ampliação 

(e substituição) das funções do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e  Social 

(BNDES) que eram operadas através do Fundo de Desenvolvimento Técnico e Científico 

(FUNTEC). Este último, constituído já no primeiro ano do regime militar, em 1964, tinha 

como objetivo o financiamento da implantação dos programas de pós-graduação no país. No 

ano seguinte, criou-se o Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas, e, 

dois anos depois, a FINEP é gerada com o objetivo de institucionalizá-lo. Em 1969, o 

governo reforça seu propósito de desenvolver o país e institui o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que, a partir de 1971, passa a ser 

gerido pela FINEP. 

A atuação desta agência durante a década de 1970 foi uma das responsáveis pela 

promoção de certo amadurecimento na comunidade científica, ao financiar “a implantação de 

                                                           
67 http://www.capes.gov.br 
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novos grupos de pesquisa, a criação de programas temáticos, a expansão da infra-estrutura de 

C&T e a consolidação institucional da pesquisa e da pós-graduação no País.”68 
A 

organização não atua somente nas universidades, mas cada vez mais vem se deslocando 

para o setor produtivo, promovendo articulações entre universidades e empresas, ou 

financiando pesquisas – também reembolsáveis – diretamente para as segundas. Enquanto 

Capes e CNPq articulam-se especialmente com as universidades, a FINEP atribui para si 

a missão de promover o desenvolvimento econômico e social brasileiro destinando 

financiamento público na área de Ciência, Tecnologia e Inovação em diversas 

instituições, públicas ou privadas: empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras. 

Esta empresa pública está vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação69. 
 

Atualmente, o CNPq – que, após uma ampliação em 1975 passou a ser 

denominado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(BALBACHEVSKY, 2005) – tem como missão o fomento da ciência, tecnologia e inovação 

e a atuação na formulação de políticas, no sentido de contribuir para o avanço do 

conhecimento, o desenvolvimento sustentável e a soberania nacional70. Seu apoio compreende 

bolsas de estudo, atingindo cerca de 40 diferentes modalidades, destinadas a docentes 

(pesquisador-visitante; produtividade em pesquisa), profissionais recém-formados, e 

discentes, de pós-graduação, graduação (iniciação científica) e até ensino médio71. Destas 

diferentes modalidades de bolsa, o maior volume de recursos é destinado à produtividade em 

pesquisa. Também, boa parte dos recursos oferecidos pelo CNPq ocorre na forma do 

financiamento direcionado a projetos de investigação – o que significa estar sob 

administração dos docentes-pesquisadores – propiciando a compra de livros, passagens 

                                                           
68 De acordo com: http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=institucional_empresa. 
69 Capes, CNPq e FINEP são as três maiores agências de fomento à pesquisa no país e suas administrações 

estão ligadas ao poder público central. Nos anos 1970 foi promovido um programa governamental que 

integraria estas agências e seria o precursor da fundação do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), o 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o PADCT. De 1985 a 1992 o MCT ainda 

tinha uma posição instável, entre secretaria e ministério, e se mantém como pasta da área somente a partir do 

governo Itamar Franco. Hoje, o MCT&I (em que “I” significa Inovação) é o órgão que centraliza toda a área de 

ciência e tecnologia brasileira, tendo incorporado na sua organização, além das agências citadas acima, também 

o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGEE, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a 

Agência Espacial Brasileira (AEB), além de quatro empresas estatais e mais 19 unidades de pesquisa científica, 

tecnológica e de inovação. A maior parte destas informações pode ser encontrada no próprio site do Ministério 

da Ciência e Tecnologia: http://www.mct.gov.br 
70 Informações sobre a instituição em: http://cnpq.br/web/guest/o-

cnpq;jsessionid=47DD7486F9F3BD1B0DC80245F1E08F91. 
71 Apesar de ter uma variedade maior de modalidades de bolsas, o total investido pelo CNPq neste item no 

ano de 2012, pouco mais de 1,3 bilhão de reais, não chega a 65% do total investido pela Capes no mesmo ano, 

para a mesma referência. Com relação ao mesmo período – o último de referência disponibilizado pela Capes – o 

número de bolsas de mestrado e doutorado concedidas pela instituição vinculada ao Ministério da Educação 

corresponde a 362% do número de bolsas concedidas pelo CNPq em relação à mesma modalidade (Tabela 14). 
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aéreas e materiais de laboratório. Aproximadamente, entre 15 a 20% do orçamento do 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação são destinados à entidade. Somente para o ano 

de 2014, o orçamento fixado para a instituição era de 1,8 bilhão de reais72. A destinação do 

orçamento ao CNPq só não foi superior ao da FINEP, que, além de obter recursos próprios 

pelo financiamento reembolsável de projetos, administra os recursos do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), para o qual foram destinados cerca 

de 3,5 bilhões de reais. 

Entre 2002 e 2006, o número de doutores tem um crescimento maior que o aumento 

de concessões de bolsas de produtividade em pesquisa, o que leva a uma diminuição da 

proporção entre número de auxílios em relação ao total de doutores (dentre os anos citados, 

respectivamente, 27%, 23%, 18%, 16%). Somando o número de doutores contabilizados 

pelo CNPq em 2006 (57.586) com as titulações concedidas de 2007 a 2011 de acordo com 

o Inep (55.516), chega-se a aproximadamente 113 mil doutores no país. O número de auxílios 

financeiros concedidos em 2007 era 9.831, em 2008, 10.064, em 2009, 11.456, em 2010, 

12.941, e em 2011, 13.657. A proporção entre número de bolsas e número de doutores para o 

último ano contabilizado é de cerca de 10%. 

Tabela 9 – Número de bolsas de produtividade em pesquisa em relação ao número de doutores, Brasil, 2000-

2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CNPq (Número de bolsas PQ e número de doutores até 2006) e Inep 
Nota: (1) Até o ano de 2006, o número de doutores foi obtido através do relatório CNPq tal. Para 

os anos seguinte, foi considerada a soma entre o número de 2006 mais o número de títulos de doutorado 

concedidos nos anos subsequentes, de acordo com o Inep, 2012. (2) Tabela elaborada pela autora. 
 
 

Desde 2011, a concessão de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado passam 

por uma queda em seu número ao contrário do contínuo crescimento das bolsas de 

                                                           
72 De acordo com o Quadro de detalhamento de Despesa do MCTI, disponível em: 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0230/230476.pdf. 
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produtividade em pesquisa73: 

Figura 8 – Número de bolsas concedidas pelo CNPq no país, de acordo com as principais modalidades, 

Brasil, 2001-2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Extraído de CNPq em: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/341733/Brasil_CNPq___Total_de_bolsas_ano_sup_1_sup_

_de_mestrado_concedidas_no_pais_por_grande_area_2001_2013.html 
Siglas: IC – Iniciação Científica; GM – Mestrado; GD – Doutorado; PQ – Produtividade em Pesquisa; 

PD – Pesquisa e Desenvolvimento; AT –Apoio Técnico; DT - ; ITI – 
 
 
 

A Capes, por sua vez, atua hoje em cinco linhas: (1) avaliação da pós-graduação 

stricto sensu; (2) acesso e divulgação da produção científica; (3) investimentos na formação 

de recursos humanos de alto nível no país e no exterior; (4) promoção da cooperação 

científica internacional; (5) indução e fomento da formação inicial e continuada de professores 

para a educação básica nos formatos presencial e a distância. Este último item é o mais 

recente, sendo implantado a partir de 2007. O segundo, terceiro e quarto itens são atividades 

                                                           
73 Além destas agências, as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa também têm uma participação importante 

na promoção da pós-graduação, através de editais para a concessão de recursos de custeio e capital e viagens de 

pesquisa e divulgação científica (congressos). Ainda assim, no que se refere à concessão de bolsas de estudo, o 

número de bolsas destas fundações, tendo como base o ano de 2012, equivale a 54% do total de bolsas 

concedidas pela Capes. Dados indicados pelo MCT&I, tabela 4.14 Brasil: Total de bolsas concedidas no país e 

no exterior em número de pessoas das agências federais de fomento e fundações de amparo à pesquisa (FAPs), 

2000-2014. Em: 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/361279/Brasil_Total_de_bolsas_concedidas_no_pais_e_no_exter

ior_em_numero_de_pessoas_das_agencias_federais_de_fomento_e_Fundacoes_Estaduais_de_Amparo_a_Pesqu

isa_FAPs.htm l 
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presentes desde o período de formação da entidade, introduzidos formalmente por Anísio 

Teixeira no ano de 1953. Neste ano, a Capes passava a promover a contratação de 

professores visitantes estrangeiros, estimular o intercâmbio internacional e cooperação 

institucional, conceder bolsas de estudo e apoiar eventos de natureza científica. Anísio 

Teixeira, primeiro dirigente da agência, assumiu o cargo de secretário-geral até o ano de 1964, 

quando – após sua cassação – a instituição volta a subordinar-se ao Ministério da Educação 

e Cultura. Em 1953 foram concedidas as primeiras 79 bolsas da instituição, 54 destas para 

o aperfeiçoamento no exterior. No ano seguinte, o número de bolsas esteve perto do dobro: 

155, sendo 72 destinadas a estudos no exterior. A instituição, fundação do Ministério da 

Educação, compreende sua missão como o desempenho de um papel fundamental para 

a expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu brasileira74. 

 
Tabela 10 – Número de bolsas concedidas pela Capes e pelo CNPq, nas modalidades mestrado e 

doutorado, de 2005 a 2012, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Capes e CNPq 
Notas: (1) O número de bolsas constitui a soma das bolsas concedidas no Brasil e no exterior. (2) Elaborada 

pela autora. 
 
 

Como o foco da instituição é a formação, suas bolsas não se dirigem na mesma 

proporção que o CNPq aos docentes. Tampouco há aqui a modalidade de produtividade em 

pesquisa. Um dos financiamentos mais importantes concedidos pela Capes são as bolsas de 

pós-graduação, tanto no Brasil, quanto para estudos no exterior75. As bolsas de pós-graduação 

no Brasil são concedidas em número para os programas de mestrado e doutorado stricto sensu 

que definem os estudantes que as receberão, normalmente seguindo a ordem de classificação 

                                                           
74 Informações sobre a instituição em: http://capes.gov.br/ 
75 Porém, o valor total de bolsas concedidas para a segunda categoria não chega a 0,5% do total. O maior volume 

é o das bolsas no país. 
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de sua seleção de ingresso, desde que o estudante manifeste a sua necessidade. 

Especialmente para os programas, a oferta de bolsas aumenta a oferta de estudantes e, 

com isso, a concorrência para o ingresso no curso, uma vez que o discente tem a chance de 

dedicar-se completamente aos estudos. Consequentemente, aumenta-se a possibilidade de a 

produtividade do programa também crescer, com o aumento de publicações. 

 

3.1 AS AGÊNCIAS DE FOMENTO E O ESPAÇO DO ENSINO 
 
 

A participação das agências de fomento na promoção da pós-graduação não é uma 

novidade brasileira, nem mesmo as denúncias sobre a cisão que provoca. Em seu livro 

Os usos da universidade, Clark Kerr (1982), ex-reitor da Universidade da Califórnia, 

identifica uma transformação na universidade ocorrida por dentro, protagonizada pela relação 

estabelecida entre as agências de fomento à pesquisa e os docentes – e/ou grupos de 

pesquisa – que adquirem seus recursos. Em primeiro lugar, isto levaria a uma redução do 

controle da própria universidade sobre si e seu papel. Normalmente, os programas de 

financiamento enviam suas verbas diretamente ao professor contemplado, que o utilizará 

para adquirir instalações e equipamentos, e que lhe dará também certa prioridade para o 

alocamento de espaço dentro da instituição. A dedicação na administração de grupos de 

pesquisa também acaba redefinindo a distribuição de tempo entre ensino e pesquisa. Por 

sua vez, adverte Kerr, há uma tendência de os docentes transferirem sua lealdade não à 

instituição a que pertencem, mas àquela que financia seus projetos. Somem-se a isso os 

constantes relatórios que devem informar o progresso dos trabalhos, exigidos pelas agências 

como condição de manutenção ou renovação do financiamento. Diante de condicionantes 

como esta, que absorvem ainda mais a carga horária de trabalho docente, afirma Kerr, a 

universidade já não pode ser um agente livre. 

Para Kerr, a universidade contemporânea transformou-se em “multiversidade”, o 

que significa que seus objetivos e formas encontrariam várias faces. A multiversidade não 

deixa de apresentar problemas e consequências. Dentre estes, destaca o papel decrescente que 

o ensino passa a ter entre as atividades dos professores universitários. O incremento de renda 

proporcionado por outras atividades – como mais recentemente, o trabalho de consultoria – 

vai descaracterizando o ensino e a pesquisa como as únicas atividades do docente, porém 

com uma maior perda para o ensino76. 

                                                           
76 Além disso, como a consultoria é realizada por uma parcela pequena do total de professores, isto também 

leva a classes diferenciadas de docentes, ou o surgimento do que Moraes (1998) chama de “professor rico”. 
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No Brasil, Coelho (1988) observa que nos programas de pós-graduação há 

pesquisadores que são remunerados integralmente pelas agências de fomento. Os outros, 

ainda que contratados pela universidade, também complementam suas rendas com o patrocínio 

que as agências concedem para o desenvolvimento da pesquisa. Isto significa que todos os 

professores vinculados à pós-graduação devem submeter periodicamente seus projetos de 

pesquisa à avaliação das agências. A condição para a concessão ou renovação de um 

financiamento é a produção de um trabalho. Alguns, ainda, na condição de membros de grupos 

de pesquisa, devem também participar de outros projetos em que a aprovação do 

financiamento seria a garantia da sobrevivência do grupo. Isto sem contar com a necessidade 

de observação de editais, a elaboração dos projetos, a prestação de contas. Muitos docentes, 

também, converteram-se em administradores – uma vez que boa parte de seu papel é 

administrar centros e grupos de pesquisa, laboratórios e departamentos (MORAES, 1998). O 

fato não é que estas atividades sejam incompatíveis com o ensino, senão que tomam o tempo 

que poderia – ou deveria – ser dedicado a este. 

Este fenômeno gera consequências para o orçamento público e da universidade, além 

de um prejuízo na formação universitária: 

(...) um volume considerável de recursos é gasto em pesquisas rotineiras, 

desnecessárias e irrelevantes do ponto de vista do desenvolvimento científico do 

país; do ponto de vista da universidade, um número significativo de docentes 

fica indisponível para o ensino de graduação, efetivamente desfalcando-a de 

recursos humanos que lhe custam fração não desprezível do seu orçamento; do 

ponto de vista dos estudantes, eles perdem a oportunidade de entrar em contato com 

alguns dos mais qualificados professores da universidade (COELHO, 1988:134). 

Coelho considera que a consequência mais prejudicial desta dualidade está no fato de 

que os pesquisadores mais competentes se desinteressam pelos problemas da universidade em 

geral. Uma vez que a sobrevivência dos programas de pós-graduação depende do 

financiamento externo, é para lá que se voltariam as preocupações básicas dos docentes-

pesquisadores (concessões de bolsa, verbas para pesquisa). Segundo o autor, certamente lhes 

interessa a política salarial que o governo dirige às universidades, todavia, as associações 

sindicais cumprem este papel. 

A pobreza das bibliotecas, a indigência dos laboratórios acessíveis aos 

estudantes de graduação, a baixa qualificação da maioria dos professores, as greves 

frequentes que paralisam a universidade e aumentam seu descrédito junto à 

população, nada disso parece importar aos programas a não ser como fatores que 

reforçam o propósito dos pesquisadores de manterem-se afastados da vida da 

instituição à qual pertencem e que lhes garante o emprego e o salário (COELHO, 
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1988:134) 

Suas relações acadêmicas já não acontecem predominantemente com os colegas da 

mesma instituição, mas nos grupos nacionais com os colegas de disciplina. Moraes (1998) 

chama este fenômeno de fragmentação progressiva no mundo intelectual. Por sua vez, Coelho 

defende que, se a pós-graduação se configura, como demonstra na prática, em uma 

institucionalização que utiliza o espaço universitário, porém está à parte de sua 

administração, as atividades da pós-graduação deveriam ser consideradas atividades 

“privadas”. Por sua vez, não estariam justificadas as demandas realizadas por docentes 

por uma carga horária reduzida no ensino de graduação. 

Além disso, o forte desenvolvimento da pesquisa e da produtividade acadêmica em 

geral não significa que o modo como a ciência tem sido feita não seja passível de 

questionamentos dentro da própria comunidade científica. 

 
 
 

3.2 A AUTOCRÍTICA NO MUNDO ACADÊMICO 
 
 

“A maioria dos idiotas que eu conheço são acadêmicos”. Esta declaração de um 

dos intelectuais com maior renome na atualidade, Slavoj Žižek, foi publicada em 8 de outubro 

de 201377 
no jornal NewStatesman. O contexto desta declaração, em sua entrevista a Luke 

Massey, é sua afirmação anterior dizendo que 99% da população mundial é idiota, para, em 

seguida, corrigir-se, alegando que não procurava referir-se às pessoas pobres, ordinárias e com 

baixo nível educacional. O autor afirma não ter muito interesse, na verdade, em comunicar-se 

com os acadêmicos. 

Apesar do teor agressivamente espontâneo deste comentário claramente ofensivo, 

Žižek não é o único acadêmico que publica críticas contra a academia. Em dezembro do ano 

passado, Randy Schekman, o último prêmio Nobel de Medicina, publica no jornal britânico 

The Guardian78 
– um dia antes de receber o prêmio – um texto em que expõe sua 

insatisfação com os modelos de publicação, lançando críticas diretas a revistas renomadas 

no mundo acadêmico: a Science, a Cell e a Nature. Para ele, não somente estas revistas, mas 

o atual modelo de publicações, ao invés de promover a ciência, causa-lhe danos. 

Reconhecendo-se como um cientista, o autor identifica o seu mundo profissional 

                                                           
77 Disponível em: http://www.newstatesman.com/ideas/2013/10/slavoj-%C5%BEi%C5%BEek-most-idiots-i-

know-are-academics. 
78 Edição de 9 de dezembro de 2013. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/09/how-journals-nature-science-cell-damage-science. 
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como aquele que busca alcançar avanços para a humanidade. Porém, este mundo está 

sobrevivendo a partir de incentivos que ele chama inapropriados. As três revistas citadas 

em particular, afirma o autor, não são as únicas a publicar artigos extraordinários – ainda 

que os publiquem, também – e tampouco publicam somente artigos científicos desta espécie. 

Para estas, é mais interessante vender suas marcas, alcançando maior número de subscrições 

para aumentar sua receita. A busca do aumento da receita estaria sobreposta a perseguição 

do avanço científico. 

O que está por trás da avaliação destas revistas é o chamado “fator de impacto”, 

uma pontuação que mede o número de vezes que um trabalho é citado. Acredita-se que quanto 

mais um artigo é citado, melhor seria a publicação. Para Schekman isto é tão prejudicial 

para a ciência quanto as bonificações o são para o sistema bancário. Normalmente, na hora 

de avaliar um artigo publicado, o fator de impacto das revistas é um dos itens de maior 

peso. E as revistas buscam aprovar trabalhos que poderão oferecer maior repercussão. 

Até mesmo os rankings de universidades, como apresentados anteriormente, levam 

este indicador a sério ao fazer suas avaliações. Mas o fator de impacto de uma revista 

pode não ser necessariamente capaz de avaliar uma pesquisa sozinha. Além disso, nem sempre 

a citação acontece por causa da coerência ou valor positivo de um trabalho. Um trabalho 

pode ser citado não apenas porque é cientificamente bom, mas também por ser chamativo, 

provocador ou mesmo errôneo. Com relação a este problema, Schekman acredita que há 

revistas de livre acesso gratuitas que poderiam representar uma via melhor79. Mas, além 

de criticar as revistas, o autor aponta a responsabilidade que têm as universidades e 

agências de fomento. São estes que deveriam dizer aos comitês de avaliação que um trabalho 

não deve ser julgado pelo local onde é publicado. Não é o nome da revista que importa, mas 

sim a qualidade do trabalho científico. E termina seu texto convidando os cientistas a tomar 

uma posição a respeito. Nega-se a voltar a publicar nas revistas de “luxo”, como diz, e chama 

seus colegas a fazer o mesmo. 

Não há muitos pesquisadores brasileiros com publicações nas revistas citadas 

por Schekman80. O CNPq, em seu website, dedica homenagem a 73 cientistas nascidos 

                                                           
79 Talvez motivada pela crítica de Schekman, a diretoria da revista Science anunciou, na primeira quinzena 

de fevereiro de 2014, o projeto de expandir o volume de publicações da revista com uma versão gratuita 100% 

digital. O lançamento está previsto para o ano de 2015. Disponível em: 

http://www.sciencemag.org/content/343/6172/709.full 
80 De acordo com a editora-chefe da revista Science, Marcia McNutt, não chega a 6% o percentual de 

artigos submetidos que chegam a ser publicados pela revista. A concorrência é acirrada para todas as 

nacionalidades. Porém, se há algo que falta aos pesquisadores brasileiros, segundo ela, é ousadia. De acordo com 

entrevista publicada na edição de novembro de 2013 no Jornal O Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-ciencia-brasileira-tem-de-ser-mais-ousada,1102043,0.htm 
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no país, contando suas histórias e sua contribuição. Embora tenham ocorrido as importantes 

indicações do bacteriologista Carlos Chagas, em 1913 e 1921, e o físico César Lattes ter 

participado da pesquisa premiada em 1949 sobre o méson pi, nenhum brasileiro foi laureado 

com a premiação. A única exceção aconteceu este ano, em que, aos 35 anos de idade, o carioca 

Artur Avila foi premiado com a medalha Fields em matemática, considerada uma espécie 

de Nobel deste campo de estudos. O prêmio, concedido a cada intervalo de quatro anos, é 

destinado a pesquisadores em Matemática com menos de 40 anos de idade. Em cada edição, 

são laureados ao menos dois pesquisadores e, no máximo, quatro, como aconteceu em 

201481. Avila recebeu o maior prêmio em ciência alcançado por um brasileiro. Ainda assim, 

o pesquisador é uma exceção. A participação acadêmica brasileira neste universo mais amplo 

onde se concedem prêmios Nobel chega a ser ínfima. Numa lista que compara a produção 

científica de 238 países disponibilizada pela SJR82, o Brasil é o 15º colocado no número de 

publicações. Uma posição que o aproxima dos países com os maiores índices em 

desenvolvimento humano, econômico e social e os principais emergentes83. Considerando os 

países que possuem maior número de citações de seus trabalhos científicos, o Brasil cai para 

o 19º lugar. Ainda assim, continua com a mesma companhia. Já com relação ao índice de 

número de citações por artigo, que é o item essencial do fator de impacto, o país fica em 126º. 

Os Estados Unidos estão na liderança de todos estes indicadores84. 

É evidente que a crítica de Schekman dirige-se mais especificamente às 

realidades acadêmicas vividas pelo pesquisador. Todavia, é possível reconhecer nos problemas 

apontados por ele alguma familiaridade com aqueles indicados por alguns pesquisadores 

brasileiros ao emitir suas críticas em anos recentes, além de chamar a atenção alguns fatos 

ocorridos. Também é possível que as revistas de luxo não sejam 100% confiáveis, mas é 

curiosa uma publicação na revista Nature (van NOORDEN, 2013), que revelava um 

                                                           
81 A informação foi amplamente divulgada nos meios de comunicação, como nesta reportagem do jornal O 

Globo, de 13 de agosto de 2014: http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/brasileiro-ganha-nobel-da-

matematica-13577813. 
82 A SJImago Journal & Country Rank é um portal que inclui indicadores científicos de revistas e 

países, desenvolvidos por sua vez a partir da base de dados Scopus, um dos principais indexadores que 

contabilizam fator de impacto. Informações recolhidas de: http://www.scimagojr.com/countryrank.php 
83 País “emergente”, determinação estabelecida pelo Banco Mundial (2002), é aquele que, “em função de 

seus processos de desenvolvimento, está se aproximando dos assim denominados países desenvolvidos. Mas, 

mais do que isto, são igualmente países que além de apresentarem significativo crescimento econômico, 

demonstram intensa vontade política de co-participação nos processos decisórios internacionais, apresentando 

tanto ambições políticas regionais quanto pretensões de se transformarem em grandes potências.” (Henrique 

Altemani de Oliveira, 2010: 104). 
84 Há que se considerar que com relação ao índice de citações por artigo, os estadunidenses ficam em segundo 

lugar, atrás de Tokelau, o último colocado nas comparações restantes. Tokelau possui apenas um artigo, citado 33 

vezes, o que possibilitou um favorecimento na contabilização do terceiro índice. 
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esquema arquitetado pelo patologista brasileiro Maurício Rocha e Silva – um dos membros 

fundadores da SBPC – editor-chefe da revista Clinics (da Faculdade de Medicina da USP). 

A descoberta foi feita pela empresa Thomson Reuters, responsável por calcular e publicar o 

fator de impacto dos periódicos indexados. Esta desenvolveu um programa capaz de localizar 

a concentração inesperada de citações entre jornais científicos. E verificou-se que, desde 

2009, o brasileiro, com o apoio de outros editores, promovia a mútua citação entre revistas 

com o intuito de aumentar seu fator de impacto. O delito é chamado de impropriedade de 

citação, ou citação cruzada, porém muitas vezes mantém-se o nome em inglês: “citation 

stacking”, ou, simplesmente, stacking. Além da Clinics, mais cinco revistas brasileiras – o 

Jornal Brasileiro de Pneumologia (da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia); 

a Revista da Associação Médica Brasileira; a Acta Ortopédica Brasileira; a Planta 

Daninha e a Revista Brasileira de Zootecnia – foram envolvidas no caso e, no período de 

um ano, terão suspensa a contabilização de seu fator de impacto pela Thomson Reuters. O 

patologista brasileiro foi afastado do cargo de editor da revista Clinics e, como resposta, a 

Capes85 
decidiu retirar estas revistas do Qualis Periódicos, não contabilizando, assim, artigos 

publicados nestas para fazer suas avaliações86. Richard Van Noorden afirma em seu artigo na 

revista Nature, baseado nas declarações de Rocha e Silva, que há uma fixação no país 

sobre o fator de impacto, patrocinado, especialmente, pela agência brasileira. Para Rocha e 

Silva esta é uma maneira ruim de se avaliar o trabalho de um cientista e que o real 

problema diante deste acontecimento é a política da Capes87. 
 

Um pouco antes, em abril, Fernando Reinach, professor titular no departamento 

de Bioquímica da Universidade de São Paulo (USP), denuncia a chamada “Salami 

Science”88, que consiste em fragmentar uma descoberta científica em vários textos, 

                                                           
85 Declaração dada pela instituição em 19 de julho de 2013: http://www.capes.gov.br/36-noticias/6410-

conselho-superior-descredencia-revistas-excluidas-do-jcr-da-thomson-reuters. 
86 Em 27 de junho de 2013, por meio de uma carta aberta, Maurcício Rocha e Silva procurou defender-se da 

acusação, argumentando que a decisão da Thomson e Reuters baseou-se em ação retroativa, e cita outros 

medidores de fator de impacto que mantêm a contabilização da Clinics, a revista da qual era editor. Disponível 

em: http://scienceblogs.com.br/eccemedicus/2013/06/carta-resposta-do-prof-mauricio-rocha-e-silva/. 
87 Alguns editores brasileiros há um tempo vêm fazendo críticas ao modelo Qualis de classificação de revistas. 

O próprio Maurício Rocha e Silva, antes da polêmica de 2013, publicara, na qualidade de editor da Revista 

Clinics, dois editoriais dedicados ao tema. Ambos disponíveis no portal Scielo. O primeiro, publicado em janeiro 

de 2009, se intitula O novo Qualis, ou a tragédia anunciada 

(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322009000100001); o segundo, publicado um 

pouco mais tarde, no mesmo ano, chama-se: O Novo Qualis, que não tem      nada a      ver      com a      

ciência no Brasil. Carta aberta ao presidente da CAPES 

(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-59322009000800002). 
88 Edição de O Estado de São Paulo de 27 de abril de 2013: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,darwin-

e-a-pratica-da-salami-science,1026037,0.htm. 
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aumentando o número de publicações. O professor ouviu o termo “Salami Science” ser 

proferido pela primeira vez por Max Perutz, Nobel de Química em 1962, com quem 

trabalhara nos anos 80, nos Estados Unidos. E declara que, nos últimos anos, a prática havia 

se espalhado no Brasil. Como consequência, afirma que pós-graduandos e cientistas, ao 

estimar o valor de seu papel na academia, estão hoje mais preocupados com o número 

de trabalhos publicados e com os locais de publicação, do que propriamente com uma 

nova abordagem rumo a uma nova descoberta. Em janeiro deste ano, o professor do 

departamento de Ciência Política da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Álvaro 

Bianchi89, questiona os modelos de avaliação de produtividade acadêmica. Seu artigo é 

publicado pouco depois de a Capes terminar seu processo de avaliação dos programas de 

pós-graduação e segue a linha de debate que provêm dos textos anteriormente citados. 

Bianchi faz referência a esses autores, além de acrescentar o aumento do plágio nas 

universidades brasileiras, levando a USP, no ano de 2011, pela primeira vez na sua história, a 

exonerar um professor acusado de cometer o delito. Mas sua principal crítica refere-se aos 

critérios de avaliação de qualidade que, predominantemente quantitativos, direcionam a 

ciência para caminhos nebulosos. A este problema se referem Shekman, Reinach e Bianchi. 

Os plágios, a Salami Science e a fraude das citações demonstram consequências do fato. 

Estes problemas demonstram que, se existem mecanismos que colocam ensino e 

pesquisa em posições afastadas nas instituições universitárias, as políticas que 

direcionam seu desenvolvimento devem ser observadas. As avaliações de desempenho 

são a interpretação dos critérios de qualidade que padronizam os seus sistemas. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

                                                           
89 Publicado no blog Convergência, movido por intelectuais e universitários ligados ao Partido Socialista 

dos Trabalhadores Unificado, PSTU: http://blogconvergencia.org/blogconvergencia/?p=1915. Seus organizadores 

identificam o blog no link “Sobre”: “O blog foi concebido como um ponto de convergência, um lugar de 

encontro de militantes e intelectuais socialistas que estão nas universidades brasileiras e participam dessas 

iniciativas. Ele não se opõe a outras iniciativas de difusão das ideias socialistas, mas distingue-se por um 

compromisso nítido com um programa político e com a intervenção prática. Embora o blog tome partido, aceita 

a colaboração de intelectuais que não sejam filiados ao PSTU mas se identifiquem com alguns pontos de seu 

programa.” 
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4. ANÁLISE DA RELAÇÃO ENSINO E PESQUISA 
 
 

Não existem muitos instrumentos estatísticos que podem contribuir para avaliar a 

relação ensino e pesquisa. Um dos primeiros indicadores que se pode acessar são os 

rankings de universidades. Estas listagens apresentam critérios diferenciados para os 

componentes de ensino e pesquisa, avaliando positivamente as instituições com bons 

resultados nos dois eixos. Além das classificações internacionais, nos quais poucas 

universidades brasileiras estão elencadas, existe também uma produção nacional 

realizada pelo Jornal Folha de São Paulo, o chamado Ranking Universitário Folha, 

específico para avaliar as universidades brasileiras. Com a disponibilidade de apresentar as 

universidades segundo seus cinco critérios – ensino, pesquisa, mercado, inovação e 

internacionalização – é possível verificar que um destaque em ensino não corresponde 

necessariamente a um bom desenvolvimento na área de pesquisa e vice-versa. Todavia, os 

critérios sobre os quais estão embasadas estas classificações também merecem um exame, 

abrindo um questionamento sobre como avaliar o padrão de qualidade das instituições. 

O Ministério da Educação também produz um ranqueamento baseado em duas 

avaliações vinculadas à instituição. Este é chamado Índice Geral de Cursos (IGC)90, 

gerando resultados anuais desde 2007. O IGC é estabelecido a partir de um cálculo sobre a 

distribuição de estudantes entre os diferentes níveis de ensino e na média aritmética de duas 

avaliações de cursos: uma voltada para a graduação (ENADE), e outra para a pós-graduação 

(Capes). 

Um resultado esperado para uma universidade que tem pesquisa e ensino 

indissociados é que seus cursos com boa avaliação no Enade obtenham, também, uma boa 

conceituação dos seus programas de pós-graduação de área correlata na avaliação Capes. 

Como a escala do conceito Capes considera as notas de 1 a 7 e o ENADE, de 1 a 5, não é 

possível fazer uma comparação direta. Sabendo disto, os promotores do IGC calculam 

uma equivalência, revalidando os conceitos Capes na escala de 1 a 5. O IGC calcula a 

média de ambos os resultados em todos os cursos, agrupando, de um lado, a graduação e 

de outro, a pós-graduação. O próprio cálculo é já uma separação. Ainda assim, se entende-

se o valor analítico que pode ser obtido de uma equação diferenciada, permite-se a 

formulação da hipótese que se ensino e pesquisa andam juntos, as notas Enade e Capes 

                                                           
90 Informações disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores/indice-geral-de-

cursos-igc 
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deveriam ser equilibradas. O resultado oposto atestaria a separação. 

Dentro da mesma universidade, um professor do curso de Física pode ser professor de 

um programa de pós-graduação em Física e/ou Astronomia, por exemplo. Um professor de 

um curso de Ciências Sociais é professor também em um programa de pós-graduação em 

Antropologia, em Ciência Política, em Sociologia ou mesmo em Ciências Sociais. Assim é 

composta sua atuação com ensino e pesquisa, com graduação e pós-graduação. Porém, os 

resultados finais do IGC não agrupam as áreas, mas a nota final é uma nota para a 

instituição. Também vale considerar que como há um curso de graduação relacionado 

com uma variedade de programas, estes podem possuir uma avaliação diferenciada. 

Portanto, um desequilíbrio entre ENADE e Capes não assegura a afirmação anterior. Não 

obstante, buscar-se-á combinações possíveis, com base no IGC, que podem ilustrar a 

situação atual. 

Ao mesmo tempo, este indicador é útil para apontar sobre que análises devem ser 

extraídas para observar o desempenho da graduação e da pós-graduação. Ao se comparar os 

diferentes exames, verifica-se o problema na inter-relação ensino e pesquisa não pelos seus 

resultados, mas pelo próprio conteúdo das avaliações. 

 
 
 

4.1 RANKINGS INTERNACIONAIS 
 
 

Até 2012, o Brasil possuía apenas uma universidade entre as 200 melhores do 

globo, de acordo com o ranking Times Higher Education91: a Universidade de São Paulo 

(USP), posicionada em 158º lugar. Hoje, nenhuma. Na avaliação divulgada em outubro de 

2013, a USP perdeu, no mínimo, 68 posições, ficando no grupo entre o 226º e 250º lugares. 

Mas está passando por uma recuperação de seus resultados, uma vez que na listagem de 

2014 era encontrada no grupo entre o 201
o 

e 225
o

.92 Outra universidade estadual, a 

Unicamp, de Campinas, a segunda universidade brasileira que aparece na classificação, 

também perdeu posições, saindo do grupo entre 251º e 275º lugares para ficar entre 301º e 

                                                           
91 Fonte: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-

ranking/range/226-250. Último acesso: 31/01/2014. 
92 A THE também divulga, anualmente, um ranking baseado somente na reputação, World Reputation 

Ranking, que consiste no resultado de pesquisa survey de amostra formada por acadêmicos. Nesta, são 

divulgadas somente as 100 melhores instituições, e a USP, que em 2011 não era citada, nos anos 2012 e 

2013 fica posicionada no grupo entre 61º e 70º lugares, diminui em 2014 sua posição para 81º
 
e 90º

 
e, em 

2015, já fica mais próxima das 50 melhores (51
o 

-60
o

). Informações em: 

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/reputation-ranking. 
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350º, mantendo esta colocação no ano seguinte. Dentre as dez primeiras universidades, cujas 

posições normalmente oscilam entre si, três são britânicas, e as restantes estadunidenses. 

A única outra universidade latino-americana que é disposta no ranking é a Universidad de 

los Andes, na Colômbia, que têm subido posições, ficando à frente da Unicamp nas últimas 

contabilizações dos resultados. 

 
 

Tabela 11 – Ranking Times Higher Education, 2010-2014, instituições selecionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Times Higher Education Nota: Elaborada pela autora. 
 

Todavia, este não é o único ranking de universidades, apesar de ser considerado um 

dos mais influentes. Existem ainda outros dois com relevância e impacto no mundo 

acadêmico. Um destes é o QS World University Rankings93, que realizava suas 

comparações em parceria com a THE até o ano de 2010, quando houve a separação das 

entidades. Além de comparações em nível mundial, o QS dedica-se a fazer paralelos 

regionais considerando itens particulares, ou de grupos. No ranking QS, as universidades 

brasileiras, ainda que apenas a USP apresente-se entre as 200 melhores, têm revelado um 

gradual aumento de posições. Este ranking tem um grupo maior de universidades latino-

americanas entre as consideradas “500 melhores do mundo”. A tabela a seguir apresenta 

aquelas que figuraram até a posição 400º. Porém incluem-se outras universidades da 

região nas posições de 401º
 

a 500º, respectivamente: o Instituto Tecnológico de Buenos 

Aires (ITBA), a Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), a Universidade do 

Estado de São Paulo (UNESP), a Universidad de San Andrés (UdeSA), a Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp), a Universidad Nacional de la Plata, a Universidad de 

Santiago do Chile (USACH), a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a 

                                                           
93 Fonte: http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings. Último acesso: maio/2014. 
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Universidad de Belgrano, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidad 

Católica Andrés Bello (UCAB): 
 

 

Tabela 12 – QS Ranking de universidades, 2010-2014, instituições selecionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: QS World Universities Ranking. Nota: Elaborada pela autora. 
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É importante observar também outras duas comparações em que as instituições 

brasileiras são avaliadas pela QS. A primeira é a comparação que leva em conta os 

BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)94. Esta foi realizada inicialmente no ano 

de referência 2012/13, tendo somente dois anos de avaliação. Nestas, 100 

universidades foram ranqueadas. Aqui é notável o destaque das instituições chinesas. 

Quase metade das universidades listadas é localizada na China: 45. Em 2013, dentre as dez 

universidades mais bem colocadas, sete eram chinesas. As exceções são o terceiro lugar 

para a Rússia (Losomonov Moscow State University), e o 8º e 10º para duas brasileiras: 

USP e Unicamp, respectivamente. Em 2014, a mudança significativa foi a queda da 

universidade chinesa Zhejiang, do 7º lugar para o 11º, fazendo com que a USP e a Unicamp 

subissem uma posição, esta última empatando sua pontuação com a sul-africana 

University of Cape Town. 

Já com relação à América Latina95, o Brasil está razoavelmente bem posicionado. Das 

50 universidades citadas no ranking, 17 são brasileiras, seguidas das argentinas (9), chilenas 

(7) e mexicanas (7). Cinco dentre as dez primeiras universidades do ranking são brasileiras. 

Em 2011, eram apenas três. A UFRJ e a UNESP têm tido uma considerável melhora de 

sua posição nos últimos quatro anos. Somente a USP deixou de assumir a liderança no 

último ano, passando ao segundo lugar. 

 
Tabela 13 – QS Ranking de universidades latino-americanas, 2011-2014, instituições selecionadas 
 

des 
 

Fonte: QS World Universities Ranking  

Nota: Elaborada pela autora. 

                                                           
94 Fonte: http://www.topuniversities.com/brics-rankings. Último acesso em: maio/2014 
95 Fonte: http://www.topuniversities.com/latin-american-rankings. Último acesso em: maio/2014 

2014
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A respeito dos BRICS, também a Times Higher Education oferece uma 

comparação, em que considera estes países e outras economias emergentes96. Então, além de 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estavam incluídos na comparação as 

instituições de: Chile, Colômbia, Egito, Emirados Árabes, Hungria, Malásia, Marrocos, 

México, Polônia, República Tcheca, Tailândia, Taiwan e Turquia. Este ano foi o primeiro em 

que esta avaliação foi realizada, não permitindo comparação temporal. Com a maior 

pluralidade de países levados em consideração, a hegemonia chinesa ainda que presente é 

menos predominante, tendo quatro instituições entre as dez primeiras. Nenhuma destas 

brasileiras. A USP aqui aparece em 11º lugar. Dentre as cem melhores pontuadas, 

somente mais três são brasileiras: Unicamp (24º), UFRJ (60º) e UNESP (87º). Além da 

China, que possui 22 instituições entre as cem primeiras, os outros países que se 

destacam são Taiwan (20), Índia (10) e Turquia (8). Juntas, as instituições latino-

americanas somam um total de 9. 

É interessante observar a origem destas avaliações. As duas primeiras instituições 

citadas são britânicas. O terceiro ranking – Academic Ranking of World Universities – é 

realizado por uma instituição chinesa: a Shanghai Ranking. Neste é possível verificar uma 

maior estabilidade nas posições. Apesar de produzido na China, o ranking não 

supervaloriza as instituições chinesas. O ranking da QS, por outro lado, coloca quatro 

instituições britânicas entre as dez melhores, da segunda à quinta colocação. Já a 

Shanghai Ranking põe nas primeiras colocações as mesmas universidades apontadas 

pelos britânicos da Times Higher Education, com uma leve variação sobre a posição de 

cada uma. Ainda que em colocações diferentes, sete instituições se repetem entre as dez 

primeiras nas duas comparações. Quanto ao Brasil, no ranking geral, a Unicamp caiu na 

avaliação de 2013, recuperando sua posição em 2014. As outras universidades brasileiras 

citadas apenas mantiveram-se na mesma colocação, sendo a USP a mais bem colocada 

mais uma vez (tabela 11). 

Considerando que o país possui, além de outras instituições de ensino superior, 190 

universidades, os rankings mostram que as universidades brasileiras estão, no mínimo, 

longe de ter uma posição de influência no cenário internacional. Já entre os países 

emergentes, as instituições brasileiras começam a ter relativo destaque, e apresentam 

uma situação mais consolidada em termos de América Latina. Porém, tampouco se 

                                                           
96 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014/brics-and-emerging-economies. 

Último acesso: maio/2014 



113 
 

pode perder de vista que o destaque ou o prestígio não possuem um valor em si mesmo, 

mas estão baseados em alguns pressupostos. A considerar os rankings citados 

anteriormente, é válido observar que itens são apontados para a contabilização dos seus 

resultados. A metodologia dos rankings revela o que se entende como uma universidade 

de boa qualidade, ou, pelo menos, que critérios são elencados para aproximar-se 

dessa percepção. 
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Tabela 14 – Academic Ranking of World Universities, 2010-2014, instituições selecionadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Shanghai Ranking Nota: Elaborada pela autora.  
 

A Times Higher Education subdivide sua avaliação em cinco áreas: ensino (30%), 
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pesquisa (30%), citações (30%), inovação (2,5%) e panorama internacional (7,5%).97 Este 

conjunto abriga um total de 13 indicadores. 

O índice de inovação é calculado tendo como base a quantidade de investimentos que 

as indústrias direcionam para as instituições de ensino superior, calculado em relação ao 

número de pessoas que trabalham na universidade. Entende-se que quanto mais uma 

universidade é capaz de captar recursos privados, mais em conexão ela está com o mundo das 

invenções e inovação. 

Desde as primeiras associações de mestres e alunos, as universidades em que se 

circula entre professores, pesquisadores e estudantes uma diversidade de nacionalidades e 

origens contribui para um caráter global das instituições, o que incide na sua qualidade. 

Esta característica está contemplada no item “panorama internacional”, avaliado a partir de 

três cálculos, com distribuição equitativa dos pesos: 1) a razão entre número de 

estudantes internacionais e domésticos; 2) a razão entre pessoal (professores e 

funcionários) internacional e doméstico; 3) a proporção do total dos periódicos da 

instituição em relação a autores internacionais. 

A categoria “pesquisa” está subdivida em três itens: volume, investimento e 

reputação. A terceira tem o maior peso entre as três, e é avaliada com base em uma 

pesquisa survey de avaliação entre pares. Os investimentos são calculados em proporção ao 

número de pessoal. Este é considerado uma medida válida, pois boa parte dos 

investimentos destinados à pesquisa nas diferentes instituições do mundo é enviada após 

uma competição e avaliação entre pares. Já o volume avalia a produtividade das 

instituições pela contabilização do número dos artigos publicados em periódicos 

indexados na Thomson Reuters, em relação ao corpo docente total. 

Outro item avaliado é o das citações, consideradas o elemento capaz de calcular a 

influência da pesquisa das universidades. Este cálculo é feito a partir do número de vezes que 

um trabalho publicado em uma universidade é citado por estudiosos globalmente. Os 

periódicos avaliados são aqueles indexados pela Thomson Reuters, que também realiza a 

organização das informações das citações. Para o ranqueamento, são considerados 

normalmente os últimos seis anos. Instituições que publicam menos de 200 papers por ano 

são excluídas do ranking. 

Por fim, o item “ensino” pretende avaliar o desenvolvimento da aprendizagem. Esta 

                                                           
97 Fonte: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013-14/world-

ranking/methodology. Último acesso: maio/2014. 
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categoria é subdivida em cinco indicadores. Um deles é apoiado pela survey 

desenvolvida pela empresa Thomson Reuters que procura examinar a percepção do 

prestígio das instituições tanto na pesquisa quanto no ensino. Esta avaliação corresponde à 

metade do item. Outro cálculo utilizado é a razão aluno/professor, em que se defende um 

número “saudável”, levando a entender que quanto menor o número de alunos por 

professor, melhor a qualidade, uma vez que se considera que a razão saudável permite ao 

aluno receber a atenção pessoal requerida ao professor. O terceiro indicador é a razão de 

concessão de graus entre doutorado e bacharel. O número de títulos de doutorado 

concedidos também é calculado em relação ao número total de professores. Por fim, 

calcula-se o volume total de investimentos de uma instituição em relação ao total de seu 

pessoal. 

Estes critérios apontam para a contínua importância de ensino e pesquisa nas 

intituições universitárias, porém, com uma inclinação em direção à pesquisa. Apesar de 

uma subdivisão, é possível verificar que a maior parte dos critérios da Times Higher 

Education estão relacionados com a pesquisa nas universidades. O critério “inovação” 

refere-se à absorção de recursos privados que são destinados para o desenvolvimento da 

pesquisa, ainda que voltada mais especificamente para o chamado “mercado”. O critério 

“citações” também relaciona-se com esta atividade, uma vez que é um olhar voltado para a 

produção científica geral da instituição. O critério de internacionalização incide tanto na 

pesquisa quanto no ensino, todavia seu terceiro subitem – a proporção do total dos 

periódicos da instituição em relação a autores internacionais – está particularmente 

voltado à produção científica. Já o item “ensino” tem somente a razão aluno/professor 

como indicador propriamente vinculado à atividade. Pois, a razão sobre a concessão 

equilibrada dos graus de doutorado e bacharel calcula, ao final, um equilíbrio numérico 

sobre a concessões de títulos nos níveis de graduação e pós-graduação. E, ao conceder o 

maior peso para a “percepção do prestígio”, ficam em aberto os critérios para uma 

observação da aprendizagem do estudantes. Outrossim, a predominância das 

contabilizações promovidas pela Thomson Reuters em grande parte dos critérios indicam 

uma certa submissão da THE aos indicadores de qualidade daquela instituição. 

Já a QS Ranking tem uma distribuição de pesos diferente, além de uma avaliação 

menos detalhada. 40% da avaliação é baseada em pesquisa survey que considera a 

reputação dos acadêmicos das instituições. Outros itens considerados importantes são a 

razão estudante/professor (20%) e citações/professores (20%). Diferentemente da Times 
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Higher Education, a base de dados considerada pela QS para contabilização das citações são 

os artigos indexados pela Scopus. A survey também avalia a reputação da 

universidade (10%), e os últimos 10% de avaliação estão divididos em dois cálculos: o da 

proporção de estudantes internacionais e o da proporção de professores e assistentes 

internacionais. Todavia, o ranking que organiza as universidades latino-americanas possui 

outros indicadores, em diferente distribuição: reputação dos acadêmicos (30%), reputação de 

professores (20%), razão estudante/professor (10%), citações por artigo (10%), artigos por 

professores (10%), proporção de pessoal com doutorado (10%), além da consideração de seu 

impacto na web (10%), avaliado pela instituição webometrics98. Com relação aos BRICS, 

foram considerados indicadores semelhantes aos da América Latina. As diferenças 

são o peso da razão estudante/professor (20%), a exclusão do item que considera o 

impacto na web e a inclusão do indicador que considera o número de citações em relação ao 

número de artigos (5%). Os 5% restantes avaliam a internacionalização da instituição (entre 

estudantes e professores).99 Já a Times Higher Education não aplica metodologias 

diferentes para os diferentes grupos. 

As metodologias diferenciadas escolhidas pela QS não asseguram uma avaliação que 

considera a particularidade dos grupos selecionados. Não é evidente qual o motivo, por 

exemplo, de que, ao realizar uma comparação entre as instituições pertencentes aos BRICS, 

deve-se considerar o impacto na web, e entre as instituições latino-americanas este item 

deveria ser excluído. A empresa não faz esclarecimentos sobre as escolhas diferenciadas 

de critérios. No mais, embora estejam contemplados itens como a internacionalização 

e a razão alunos/professor, sua comparação dá primazia à reputação e à produção acadêmica 

(citações), não nos dizendo muito sobre a relação ensino-pesquisa. 

Finalmente, o Shanghai Ranking afirma que avalia mais de 1000 instituições, 

anunciando as 500 melhores em seu ranking. As universidades selecionadas para 

avaliação precisam preencher ao menos um destes critérios: ter vencido algum prêmio 

                                                           
98 A Webometrics é uma instituição vinculada ao ministério da Educação espanhol, também responsável por 

realizar rankings de universidades, porém exclusivamente com base em dados da internet. Fonte: 

http://www.webometrics.info/en/About_Us. Último acesso: maio/2014. 
99 Fonte sobre o ranking geral: http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/. 

Último acesso: maio/2014. Fonte sobre metodologia América Latina: http://www.iu.qs.com/university-

rankings/qs-urlat/. Último acesso: maio/2014. Fonte sobre metodologia BRICS: 

http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/brics-rankings/qs-university-rankings-

bricsmethodology. Último acesso: maio/2014. Embora não seja o mais apropriado, traduzi a palavra faculty 

como “professores”, diante da falta de uma palavra mais adequada na língua portuguesa que se referisse ao 

pessoal empregado na universidade contratado para realizar atividades acadêmicas. No Brasil, estes são 

normalmente professores. 
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Nobel, possuir medalhistas nos campos de atuação, pesquisadores altamente citados, ou 

artigos publicados nas revistas Nature ou Science. Também são consideradas 

universidades que possuem um valor considerável de artigos indexados pela Science 

Citation Index-Expanded (SCIE) e Social Sciences Citation-Expanded (SSCI), ambos da 

Thomson Reuters. Para sua avaliação, são considerados quatro critérios: qualidade da 

educação (10%), em que se calcula os prêmios recebidos por alunos e ex-alunos da 

instituição; qualidade dos professores, que tem um peso de 40%, dividido entre 

vencedores de prêmios Nobel e outras premiações (20%) e pesquisadores altamente 

citados (20%); produtividade acadêmica, que inclui papers publicados nas revistas 

Nature e Science (20%) e número de artigos indexados (20%); e performance per capita 

(10%), em que se calcula basicamente o número de professores em tempo integral.100 

Muitos desses critérios podem ser criticados. Por exemplo, entender que a 

qualidade da educação pode ser calculada com base em prêmios ou ainda que a qualidade dos 

professores possa ser avaliada com base em sua produção fora da sala de aula. A partir 

destes critérios, a unidade ensino e pesquisa pressuporia uma correlação necessária entre alta 

produtividade e bom desempenho didático. Contudo, se, ao menos no Brasil, a produção 

científica tem sido realizada em competição com o tempo da graduação, um alto índice 

de citações poderia justamente indicar um descuido com o processo de aprendizagem 

estudantil e não o seu sucesso. Como medida de avaliação sobre a relação ensino e pesquisa, 

o rankings internacionais são insuficientes. Ainda assim, os números que temos a partir 

dos critérios desenvolvidos pelas agências ranqueadoras nos dizem algo. Isto é, em termos 

mundiais, as universidades brasileiras: produzem pouco e o que produzem não tem grande 

impacto ou reputação; têm apresentado um índice baixo de novas ideias e produtos 

(inovação); e têm baixo nível de internacionalização. Somente estes indicadores já 

refletem alguns desafios que precisam ser enfrentados pelas universidades brasileiras101. 

Exceto pelo último item, todos indicam uma pressão para um maior desenvolvimento da 

pesquisa, porém, não porque a situação do ensino já está assegurada, mas porque esta não 

                                                           
100 Fonte: http://www.shanghairanking.com/ARWU-Methodology-2013.html. Último acesso: maio/2014. 
101 Há ainda um ranking desenvolvido na Arábia Saudita pelo grupo CWUR (Center for World University 

Rankings). No final de julho de 2014, a organização publicou uma seleção de 1000 universidades, 

consideradas as melhores do mundo, posicionada em ordem crescente a partir de oito indicadores: 

qualidade da educação, empregabilidade dos seus alunos, qualidade da faculdade, publicações, influência, 

citações, impacto internacional e patentes. Este ranking é desenvolvido desde 2012, e não nos apresenta 

nenhuma surpresa em relação às universidades brasileiras. A primeira mencionada destas é mesmo a USP, em 

131º lugar, e as próximas a aparecer são a UFRJ, em 329º, e a Unicamp, em 437º. Nesta seleção, 18 

universidades brasileiras aparecem na lista. Disponível em: http://cwur.org/2014/. Último acesso: 

julho/2014. 
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é suficientemente contemplada por esses indicadores. 

 
 

4.2 RANKING FOLHA DE SÃO PAULO 
 
 

Em nível nacional, o Jornal Folha de São Paulo organiza um ranking exclusivo para 

as universidades brasileiras: o Ranking Universitário Folha (RUF)102. O RUF passou por 

apenas duas edições. Em cada uma destas, foram avaliadas 192 universidades103. O ranking 

foi realizado a partir de uma metodologia própria, inspirado nas formulações dos rankings 

internacionais citados anteriormente. Neste, são avaliadas cinco áreas: ensino (32%), 

pesquisa (40%), internacionalização (6%), inovação (4%) e inserção no mercado de trabalho 

(18%). A categoria ensino leva em conta quatro indicadores: uma pesquisa Datafolha104 

destinada à avaliação dos cursos pelos professores (22%), percentual de professores com 

doutorado (4%), professores com dedicação integral (4%) e a nota ENADE (2%). Já a 

categoria pesquisa avalia 7 itens: trabalhos científicos publicados pela instituição (7%), 

citações destes trabalhos (7%), razão entre citações e número de publicações (2%), 

razão publicações/docente (7%), citações por docente (7%), publicações em revistas 

científicas nacionais (4%), recursos captados em agências de fomento (6%). A categoria 

internacionalização avalia: citações de trabalhos em publicações internacionais (2%), 

publicações com co-autoria internacional (2%), proporção de docentes estrangeiros 

(2%). A inovação é avaliada tendo como critério os pedidos de patentes nos últimos dez 

anos e a inserção no mercado de trabalho é feita a partir de uma pesquisa Datafolha dirigida 

a responsáveis pela área de recursos humanos de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Fonte: http://ruf.folha.uol.com.br/2013/comoefeitooruf/. Último acesso: março/2015 
103 A Universidade Federal de Sergipe (UFS) – de onde provém esta tese de doutorado – ficou com o 51º lugar 

na última avaliação, sendo sua pior colocação a da categoria “ensino”, 80º, e, a melhor, “inovação”, 

posicionada em 25º. Em comparação com a avaliação anterior, a UFS piorou o seu desempenho, caindo 

mais de 10 posições. Em 2012, sua colocação era a 39ª. 
104 O instituto Datafolha, ligado ao jornal Folha de São Paulo, foi criado em 1983, e é hoje um dos mais 

importantes institutos de pesquisa do país. Fonte: http://datafolha.folha.uol.com.br/sobre/historia/index.shtml. 

Último acesso: maio/2014 
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Tabela 15 – Ranking Universidades Folha, 2012-2013, instituições selecionadas  
Universidades 

(sigla) 

 

2013 
Geral Ens. Pesq. Merc. Inova. Inter. 

 

2012 
Geral Ens. Pesq. Merc. Inova. 

 USP 

 

1 3 1 1 1 2 

 

1 1 1 1 2 

 UFRJ 

 

2 4 4 2 4 3 

 

3 3 4 8 4 

 UFMG 

 

3 2 6 4 3 7 

 

2 4 6 2 3 

 UFRGS 

 

4 1 5 11 5 21 

 

4 5 5 10 5 

 Unicamp 

 

5 7 2 11 2 6 

 

5 2 2 43 1 

 UNESP 

 

6 9 6 9 7 23 

 

6 6 7 15 7 

 UFSC 

 

7 6 8 16 9 8 

 

9 8 9 20 8 

 UnB 

 

8 5 11 11 12 5 

 

8 7 10 16 13 

 UFPR 

 

9 10 10 16 6 13 

 

7 11 11 3 6 

 UFPE 

 

10 8 14 6 8 35 

 

10 10 16 12 11 

 
 

Fonte: Folha de São Paulo 

Nota: Elaborada pela autora 
 

O RUF apresenta algumas revisões de critérios em relação aos rankings 

anteriores. O item “mercado de trabalho”, por exemplo, não contemplado pelas entidades 

internacionais, pode ser correlacionado com o ensino, uma vez que por meio de 

entrevistas com técnicos especializados em contratação de pessoal espera-se observar a 

qualidade da formação profissional. Seus resultados não coincidem com a categoria que está 

relacionada. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo, que alcançou 

a primeira colocação no item “ensino”, teve o 11º
 

lugar para “mercado”. Também, os 

elementos propriamente escolhidos para gerar a avaliação da categoria “ensino” pelo 

Datafolha estão mais relacionados com a disponibilidade do professor na sala de aula do 

que as avaliações chinesa e inglesas, dedicando uma porcentagem até mesmo para o 

exame realizado nacionalmente, o ENADE. Seus resultados em geral, ainda assim, não 

se apresentam tão surpreendentes. As seis primeiras colocadas no ranking Folha estão 

de acordo com as selecionadas pelo Shanghai Ranking, com leve flutuação das posições. 

Tanto nas comparações internacionais quanto nas comparações nacionais, a USP é a 

instituição líder. O peso dado ao ENADE é de apenas 2%, não sendo suficiente para provocar 

alguma alteração mais drástica nos resultados, pois o principal critério da categoria ensino 

é a percepção de prestígio realizada pelos professores. No site da instituição é possível 

redistribuir o peso dos itens de acordo com a preferência do usuário. Mas a proporção 

padrão do Ranking Folha coloca a pesquisa em primeiro lugar, dando 40% do peso da 

avaliação para o item.  

Embora seja possível reconhecer insuficiências no modelo de análise produzido 

tanto pelos rankings internacionais quanto no ranking Folha, uma vez que o segundo 

segue em certa medida a metodologia de análise do primeiro, é também possível destes 
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extrair alguns indicadores. A tabela a seguir enumera, além da comparação geral, a 

listagem das melhores instituições na categoria pesquisa e ensino. Também inclui-se os dez 

melhores cursos, de acordo com este ranking, na área de Sociologia105, onde se pode ver a 

transição de posições entre instituições. Dentre as dez primeiras colocadas gerais, apenas 

duas não aparecem na categoria Pesquisa, e outras duas, na categoria Ensino. Há uma leve 

oscilação entre as colocações gerais, de pesquisa e de ensino, o que reforçaria os sinais de 

uma dissociação entre as duas esferas acadêmicas, porém destaca-se predominantemente 

as mesmas instituições. 
 

 

Tabela 16 – Ranking Folha, 10 melhores colocados em categorias selecionadas, Brasil, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Folha de São Paulo Nota: Elaborada pela autora 
 

Contudo, embora o RUF seja um instrumento para vislumbrar o quadro geral das 

universidades dentro de padrões já estabelecidos, este não serve como principal 

mecanismo estatístico de avaliação sobre a relação ensino e pesquisa. Os exames 

promovidos pelos órgãos estatais, pelo contrário, podem proporcionar um melhor 

esclarecimento. 

 
 

4.2.1 Um apêndice aos rankings: a internacionalização e o programa 

Ciências sem Fronteiras 
 
 

                                                           
105 A lista de 40 cursos avaliados pela Folha abriga ainda outros. Cada curso corresponde, na verdade, a um 

agrupamento com características semelhantes, mas que são denominados diferentemente entre as 

instituições. Para “Sociologia” foram agrupados oito cursos: “ABI – Ciências Sociais”, “Ciência Política e 

Sociologia – Sociedade, Estado e Política na América Latina”, “Ciências Humanas”, “Ciências Sociais”, 

“Ciências Sociais – Política e Sociologia”, “Ciências Sociais – Sociologia”, “Estudos Sociais” e 

“Sociologia”. Informação de acordo com o dicionário de cursos disponível em: 

http://ruf.folha.uol.com.br/2014/oruf/dicionariocursos/. 
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Um importante indicador de qualidade acadêmica apontado em todos os rankings, 

apesar de uma distribuição diferenciada sobre seu peso, é a internacionalização. Nas 

instituições brasileiras, esta característica é considerada baixa, fruto do baixo grau de 

intercâmbios internacionais e de recepção de estudantes estrangeiros. Ainda assim, é 

certo que nem todos os titulados no Brasil são brasileiros. A participação de estudantes 

estrangeiros propicia um enriquecimento das experiências culturais de seus membros e 

estruturais para a organização da instituição, uma vez que as universidades se constituem, 

pela sua origem, de espaços cosmopolitas. Uma das universidades de maior destaque no 

globo, senão a maior, a Universidade da Califórnia, em Berkeley (terceiro lugar no 

ranking Shanghai e oitavo de acordo com a THE), possui 5.645 estudantes estrangeiros em 

um total de 36.204. Somente na pós-graduação, são mais de dois mil estudantes, o que 

equivale a 20% do seu corpo discente106. Das universidades brasileiras, a 

Universidade Federal do ABC, com apenas 8 anos de atuação, conquistou em 2013 o 

primeiro lugar no item “internacionalização” no Ranking Folha. Porém, este indicador leva 

em consideração principalmente as citações internacionais por docente e as publicações 

com coautoria internacional, sem contar a proporção de alunos e professores estrangeiros. A 

instituição que mais recebe estudantes estrangeiros no Brasil é a USP, porém seu total não 

chega a 3% do corpo discente107. 

O número de estrangeiros como população residente do país representa apenas 

0,4% do total da população brasileira. Este índice é bastante inferior a vários países, 

como Estados Unidos (13%), Bélgica (11,2%), Espanha (10,9%), Alemanha (9,4%), Itália 

(7,4%) e Portugal (4%)108. Mas, a qualificação dos estrangeiros residentes no país é mais 

elevada que a média dos brasileiros. Deste grupo, 5% possuem ao menos um ano de 

mestrado ou doutorado. Porém, nem todos são qualificados aqui. O número de 

estrangeiros titulados no Brasil representa uma parcela relativamente pequena do total de 

titulados. O CGEE (Centro de Gestão e Estudos Estratégicos) oferece dados que 

apresentam o total de doutores titulados, brasileiros e estrangeiros, entre 1996-2006 com 

                                                           
106 Dados referem-se ao ano de 2013. Informações extraídas do site da universidade. Mas, sem dúvida, 

caminhar pelo campus (em dezembro de 2013) foi essencial para a percepção da importância de buscar este 

dado. Disponível em: http://opa.berkeley.edu/statistics/enrollmentdata.html 
107 Esta informação, procurada no site da USP, foi encontrada somente na reportagem de Tomás 

Chiaverini de 29 de abril de 2011, disponível em: 

http://educarparacrescer.abril.com.br/indicadores/estrangeiros-em-universidades-626211.shtml. Algo curioso é 

que, nos Estados Unidos, os estudantes estrangeiros, ao contrário daqui, são chamados, na verdade, não 

de estrangeiros, mas de international students. 
108 Informações disponíveis em: 

http://www.pordata.pt/Europa/Populacao+estrangeira+em+percentagem+da+populacao+residente-1624. 
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emprego no ano de 2008. Estes somam 50.074 indivíduos. No entanto, o total de titulados no 

mesmo período é de 66.445. Isto indicaria uma taxa de 25% de desemprego entre doutores. 

Apesar de haver uma taxa de desemprego entre pessoas que possuem o título de doutorado, 

este valor seria muito elevado. Seria necessário contabilizar o número de doutores que 

se titulam no Brasil, porém atuam em outros países, brasileiros ou não. E pode ser que 

muitos continuam no Brasil e não foram contabilizados. Todavia, o próprio CGEE reconhece 

que há uma carência para a precisão no monitoramento destes dados. 

Pelo o que pude entender, quanto maior o poder aquisitivo de um grupo, mais difícil 

obter suas informações (2010:26). Os dados oferecidos pelo centro foram baseados na 

Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD/IBGE, que faz suas estimativas com 

base numa amostragem reduzida em relação ao censo, pois são pesquisas desenvolvidas 

nos anos em que este não é realizado. Já com base no censo de 2010 foi publicado o trabalho 

Mestres, em 2012. A taxa de desemprego para os doutores apresentada nesta publicação não 

ultrapassa 1%. Ainda assim, resta saber onde estão os 24% restantes. Não obstante, 

aceitando os dados recolhidos pelo CGEE em 2010, considerando apenas os doutores com 

emprego em 2008, titulados entre 1996 e 2006, apenas 2,36% são estrangeiros109. Esta 

proporção, todavia, é consideravelmente maior que a população total de estrangeiros em 

relação ao total da população brasileira. 

 

Tabela 17 – Doutores brasileiros e estrangeiros titulados no Brasil, total e percentual, entre 1996-2006, 

empregados em 2008, por grande área do conhecimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CGEE 
 

Nota: Elaborada pela autora 
  

Os estrangeiros têm uma presença importante também na composição do corpo 

                                                           
109 O cálculo foi elaborado a partir da reformulação das duas tabelas oferecidas pela CGEE por causa de uma 

discrepância de valores que, são possíveis erros de cálculo. A Tabela A.3.8.2., localizada na página 346 da 

publicação Doutores (2010) expõe os números como estão nas linhas 2 e 3 da tabela 5. Todavia, a tabela 

seguinte, A.3.8.3, que pretende demonstrar o percentual em relação aos mesmos números, parece 

equivocada. 
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docente do ensino superior. No passado ainda mais que hoje. A Universidade de São 

Paulo (USP) – a maior universidade e uma das pioneiras que continua em atividade – foi 

fundada com a contratação de 13 professores europeus, os quais ajudaram a erigir suas 

bases. Atualmente, o corpo docente do sistema de ensino superior brasileiro está 

composto por cerca de quatro mil estrangeiros, um percentual de 1% em relação ao total. 

Aproximadamente a metade está concentrada na região Sudeste, seguida pelo Sul, 26,8%, 

Nordeste, 11,3%, Centro-Oeste, 7,58%, e Norte, 4,5%. São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília são as cidades brasileiras que mais recebem docentes de outros países. Segundo 

dados referentes ao ano de 2011, as nacionalidades predominantes são argentinas (257), 

portuguesas (194), estadunidenses (151), francesas (145), peruanas (139), chilenas (138), 

alemãs (138), italianas (106), espanholas (89) e uruguaias (88). A maior parte dos 

franceses e uruguaios está na região Sul, enquanto a maior parte das outras 

nacionalidades está mesmo no Sudeste. 51% dos professores de outras nacionalidades 

estão presentes nas faculdades particulares, 15% nas instituições federais (Cisse Ba, 

2013).  

Um dos maiores beneficiados pela presença de professores estrangeiros são os 

programas de pós-graduação. Sua concentração está nos cursos que possuem os conceitos 5, 

6 e 7 (sendo “7” a nota máxima) da Capes – a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior. Estes docentes estão normalmente no grupo dos professores de maior 

titulação, com maior mobilidade acadêmica, maior número de publicações, que constituem 

os elementos avaliados pela Capes e pelos rankings universitários.  

Talvez, os principais beneficiados com a presença de professores estrangeiros 

sejam os estudantes, principalmente pelo fato de que um espaço cosmopolita é melhor 

formado se se tem a possibilidade de conviver com diferentes nacionalidades. É sempre 

bom lembrar que esta dinâmica de relações esteve presente nos primórdios destas 

instituições. A presença e a convivência com docentes estrangeiros incrementa a 

formação, tando do ensino quanto da pesquisa. Mantendo o exemplo anterior, a 

Universidade de Berkeley recebeu no ano de 2013110, 3.058 professores e pesquisadores 

visitantes de 90 diferentes nacionalidades. As dez nacionalidades mais numerosas são 

chinesas (575), alemãs (329), sul-coreanas (244), francesas (196), japonesas (149), 

norueguesas (124), canadenses (120), italianas (120) e indianas (101). Os brasileiros 

                                                           
110 Estas informações estão disponibilizadas no site da própria universidade. Disponível em: 

http://internationaloffice.berkeley.edu/scholar_data 
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aparecem em 15º lugar, com 54. 

Voltemos um momento a outros detalhes da principal Universidade da Califórnia: 

Berkeley possui 2.177 professores, 1.580 em regime integral. Tem uma taxa de 17 

estudantes por professor, 77% de suas salas de aula possuem menos de 30 estudantes. 22 

prêmios Nobel de ciências foram destinados a professores desta universidade. 8 destes 

fazem parte do corpo docente atual. 29 prêmios foram entregues a seus ex-alunos. Na 

graduação, 52% do seu corpo discente são mulheres. Na pós-graduação, 46%. O campus de 

Berkeley da Universidade da Califórnia comporta 130 departamentos acadêmicos e mais 

de 80 unidades de pesquisa interdisciplinar. Seus programas de pós-graduação são os que 

representam a excelência da universidade. Dentro dos Estados Unidos, esta é a que possui o 

maior número de programas de pós-graduação altamente conceituados em rankings 

internacionais. Durante a década 2000-2009, a frente de MIT (2º.), Stanford (3º.) e Harvard 

(4º.), Berkeley foi a instituição que mais recebeu bolsas da National Science Foundation111. 

Apesar de ser uma instituição privada, há um grande número de concessão de bolsas de 

estudos. Aproximadamente 64% de seus estudantes recebem algum tipo de financiamento. 

33 bilhões de dólares em bolsas de estudo – valor que provém em boa parte de 

financiamento privado – atendem cerca de 5.700 estudantes de graduação. Com um 

orçamento de mais de dois bilhões de dólares, sua fonte de financiamento parte de 12% 

do Estado, 27% provêm das matrículas e mensalidades. Até o ano de 2010, foram registradas 

mais de três mil patentes112. 

Os bons números de Berkeley indicam outras vantagens da convivência entre 

diferentes nações nos campi universitários. 

Basicamente, são duas as formas para buscar esta convivência: levar estudantes e 

professores brasileiros ao exterior para complementar sua formação, e trazer estudantes e 

professores estrangeiros para formar-se e atuar nas IES brasileiras. Esta perspectiva não é 

ignorada pelos representantes do poder público brasileiro e elaboradores de políticas 

públicas. Uma das primeiras políticas da Capes e do CNPq, e que persiste até hoje, 

consiste em enviar estudantes brasileiros ao exterior. Esta é exclusiva para a pós-

                                                           
111 A National Science Foundation (NSF) é uma agência governamental americana independente criada em 

1950 com o intuito de promover o progresso da ciência, buscar o avanço no setor da saúde e bem-estar da 

população americana, além de assegurar a defesa nacional. A fundação é responsável por 

aproximadamente 21% dos fundos destinados ao setor de pesquisa e desenvolvimento nas universidades e 

colleges estadunidenses. Para as áreas de matemática, ciência da computação e ciências sociais, a NSF é a 

principal fonte de financiamento. Disponível em: http://www.nsf.gov/about/glance.jsp 
112 Disponível em: http://www.berkeley.edu/about/fact.shtml. 
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graduação, especialmente doutorado. Existem duas modalidades financiadas pelas 

agências brasileiras, o doutorado pleno e o doutorado sanduíche. No primeiro caso, o 

estudante candidata-se para realizar seus estudos doutorais inteiramente em uma 

universidade estrangeira. No segundo, apenas uma parte113. E, para aqueles que já 

completaram seus estudos doutorais, há também a oferta do pós-doutorado no exterior. E 

existe um esforço de ampliação deste quadro. 

Recentemente, o governo federal lançou um programa chamado Ciências sem 

Fronteiras, desta vez abrangendo também a graduação, além de buscar atrair 

pesquisadores estrangeiros para atuar no país. O programa parte de iniciativa da própria 

presidente da República, Dilma Roussef, que deixou o gerenciamento nas mãos das 

principais agências de fomento do país, a Capes e o CNPq. De acordo com informações 

disponibilizadas no site do programa114, este “busca promover a consolidação, expansão e a 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”. O Ciências sem Fronteiras é, através 

daquelas agências, coordenado conjuntamente por dois ministérios: o de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (MCT&I) e o Ministério da Educação (MEC). Participam também do programa 

as Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Lançado em 2011, 

o programa prevê num prazo de quatro anos, a concessão de 101 mil bolsas de estudo. 

Destas, quatro mil serão destinadas a pesquisadores estrangeiros no Brasil. Mas a maior 

parcela será destinada ao intercâmbio de estudantes de graduação brasileiros no exterior: 

64 mil bolsas. Segundo previsões do governo, 75 mil bolsas serão financiadas por recursos 

públicos, enquanto 25 mil partirão da iniciativa privada. O programa contempla 

exclusivamente a área tecnológica. As bolsas são destinadas para estudantes e pesquisadores 

de: (1) Engenharias e demais áreas tecnológicas; (2) Ciências Exatas e da Terra; (3) 

Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde; (4) Computação e Tecnologias da Informação; 

(5) Tecnologia Aeroespacial; (6) Fármacos; (7) Produção Agrícola Sustentável; (8) 

Petróleo, Gás e Carvão Mineral; (9) Energias Renováveis; (10) Tecnologia Mineral; (11) 

Biotecnologia; (12) Nanotecnologia e Novos Materiais; (13) Tecnologias de Prevenção e 

Mitigação de Desastres Naturais; (14) Biodiversidade e Bioprospecção; (15) Ciências do 

                                                           
113 Daí o nome “sanduíche” (pão e recheio). O estudante começa seus estudos em uma universidade 

brasileira até sua qualificação. Realiza o estágio no exterior e volta ao Brasil para completar a redação da 

tese. 
114 Informações disponíveis em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/. 
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Mar; (16) Indústria Criativa; (17) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva115; (18) 

Formação de tecnólogos. 

Um texto assinado por Cláudio Moura Castro, Hélio Barros, James Ito-Adler e 

Simon Schwartzman (CASTRO et al, 2012) procura assinalar as vantagens e as dificuldades 

que surgem para a execução do programa. Já antes do lançamento do CSF, as agências 

brasileiras procuravam aumentar o quadro de estudantes beneficiados. Para isso, têm-se 

reduzido as concessões de bolsas de doutorado pleno enquanto o número de bolsas 

sanduíche representa o maior crescimento. Desde 1997, há uma tendência de crescimento 

gradual no número de auxílios concedidos. Todavia, a expectativa do programa, caso suas 

metas sejam cumpridas, é de quadruplicar o número de bolsistas brasileiros no exterior. O 

maior número destas concessões, especialmente para o nível de graduação, é de curta 

duração. Não somente a inclusão de novas modalidades de bolsa, mas também o fato de 

operar em grande escala representam grandes desafios a ser enfrentados pela Capes e pelo 

CNPq. 

Os autores apontam como um dos principais problemas oriundos deste quadro a 

baixa proficiência dos brasileiros em língua estrangeira, resultante de uma formação 

precária em idiomas recebida pelos estudantes no ensino básico. Um dos riscos é que os 

estudantes podem optar por uma estadia em países onde o aprendizado do idioma não 

enfrenta muitas dificuldades. Este é o caso da Espanha, dada a proximidade do castelhano 

com o português. O que se perde nesta escolha é a oportunidade de uma experiência de 

estudos em uma universidade com participação mais significativa em pesquisa científica, 

agregando mais valor ao seu retorno ao país. Há projetos nas universidades brasileiras que 

oferecem cursos intensivos de idiomas, além de programas complementares oferecidos 

pelas instituições parceiras. Não obstante, afirmam os autores: “O fato concreto é que 

se esses programas de língua não funcionarem bem o CSF dificilmente atingirá a escala 

pretendida” (CASTRO et al, 2012: 31). 

As deficiências na proficiência do país foram atestadas através do índice 

internacional em proficiência em inglês, promovido pela instituição Education First116. A 

instituição fez um estudo que comparou 60 países, no qual o Brasil ficou em 38º lugar. A 

                                                           
115 Esta área, no mínimo curiosa, acompanha uma nota entre parênteses que diz “voltada a produtos e 

processos para desenvolvimento tecnológico e inovação”. 
116 Education First, ou, simplesmente, EF, é uma empresa privada criada em 1965 que oferece uma 

variedade de programas relacionados ao estudo de idiomas e/ou intercâmbio cultural. A empresa é a maior do 

ramo e tem atuação em 52 países. A EF entende como sua missão a quebra de barreiras em linguagem, cultura 

e cidadania. (http://www.ef.com.br/about-ef/company/) 
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publicação é do ano de 2013, sendo esta a terceira e mais abrangente edição. Na 

classificação, o nível de proficiência do Brasil é considerado muito baixo. O país foi o 

terceiro colocado da América Latina, atrás do Uruguai (29º) e Argentina (19º), cujo nível foi 

considerado moderado117. 

De fato, até janeiro de 2013, o CSF havia contemplado apenas 22% do número de 

bolsas pretendidas, quando a exigência de proficiência de idioma do país de destino 

estava entre intermediário e avançado. Até este período, um dos países de destino mais 

comuns dos estudantes era Portugal, em que a proficiência em língua estrangeira é 

desnecessária. O fato gerou polêmica também ao se constatar que 70% dos estudantes 

brasileiros enviados para universidades lusitanas, estavam em instituições com pouca 

relevância em rankings internacionais, como a SCImago e o QS World University118. 

Para contornar a dificuldade e diversificar os países de destino, o governo brasileiro 

adotou duas medidas. Uma delas, tomada em abril, foi suspender Portugal do programa 

Ciências sem Fronteiras119. E, em março do mesmo ano, o governo federal reduziu a 

exigência, permitindo que estudantes com nível baixo ou até mesmo nenhum 

conhecimento em língua estrangeira pudessem ser beneficiados com a bolsa120. A medida 

incluiu, então, a obrigação do estudante brasileiro em participar de um curso intensivo 

custeado também pelo governo federal, para aprimorar sua proficiência. Em seguida, o 

aluno deveria fazer uma prova para ingressar na universidade. Como boa parte dos cursos são 

de estadia curta (Estados Unidos e França, 2 meses; Itália, um mês), e não há garantias 

que estes cursos intensivos sejam suficientes para que os estudantes acompanhem 

as aulas ministradas no idioma do país de origem, questiona-se o custo desta política.  

Em abril de 2014 foi divulgada a notícia de que 110 bolsistas do CSF seriam 

mandados de volta ao Brasil por sua não aprovação no exame de proficiência121. Passar no 

exame de proficiência correspondia a apenas o início de suas atividades. O retorno antes 

do prazo revela um investimento em uma qualificação que tem dificuldades de se apresentar 

capaz de ser operada. Ainda assim, a internacionalização é um item importante capaz de trazer 

                                                           
117 Disponível em: http://www.ef.com.br/epi/ 
118 Disponível em:  

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,bolsistas-fazem-curso-pior-em- portugal,1004388,0.htm 
119 Disponível      em: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,portugal-e-suspenso-do-ciencia-sem- 

fronteiras,1025096,0.htm 
120 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,governo-reduz-exigencia-de-

idiomas,1003370,0.htm 
121 Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/vida,mec-manda-110-bolsistas-voltarem-do-

exterior-sem-estagio,1151113,0.htm 



129 
 

resultados positivos na direção da unidade ensino e pesquisa. 

 
 
 

4.3 AVALIAÇÃO DA PESQUISA: CONCEITUAÇÃO TRIENAL DA CAPES 
 
 

Os mecanismos de avaliação da pesquisa são o elo de ligação entre a atividade 

científica e seu financiamento (CASTRO & SCHWARTZMAN, 1986). A definição 

sobre a quantidade de recursos destinada a um programa de pós-graduação é feita baseada 

numa conceituação realizada pela Capes, o que corresponde à primeira linha de atuação 

da entidade, a avaliação da pós-graduação stricto sensu, que teve seu início no ano de 1976. 

Desde então, a cada três anos a Capes realiza a avaliação dos programas instalados no 

país. Esta determina o padrão de qualidade para os programas de mestrado – acadêmico e 

profissional – e doutorado stricto sensu em todo o território nacional. A instituição 

entende que o sistema de avaliação serve de instrumento para a busca de um padrão de 

excelência para os programas de pós-graduação nacionais. E seus resultados são a base 

para formulação de políticas para a área. Inicialmente, as avaliações da Capes eram 

realizadas por curso, passando aos programas a partir dos anos 1990, quando sua 

expansão exigia novas estratégias logísticas de avaliação (NASCIMENTO & SALVÁ, 2013). 

Em dezembro de 2013, a Capes divulgou os resultados de sua última avaliação dos 

programas de pós-graduação122. Esta revela um crescimento total de 23% do Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG). A instituição visa a expansão dos programas de 

mestrado e doutorado para todas as regiões do país, por isso comemora o crescimento 

mais elevado na região Norte, de 40%, seguido da região Centro-Oeste, 37%, e Nordeste, 

33%. Também cresceram em números de programas as regiões Sul (25%) e Sudeste 

(14%), um crescimento inversamente proporcional à participação efetiva das regiões no 

SNPG. Este dado é entendido como resultante da política de desconcentração regional na 

disponibilização de formação de alto nível, como declarado pelo Ministro da Educação do 

período, Aloizio Mercadante. O crescimento também é contabilizado pelo aumento de 34% 

na produção intelectual, e no número de títulos concedidos, 20% maior em relação à última 

avaliação. A avaliação trienal 2010-2012 contou com a participação de cerca de 1.200 

consultores, analisando 3.337 programas de pós-graduação, um total de 5.082 cursos, 

divididos em 2.893 de mestrado, 1.792 de doutorado e 597 de mestrado profissional. 

                                                           
122 Divulgado em 10 de dezembro de 2013 em: http://www.capes.gov.br/36-noticias/6689-resultados-da-

avaliacao-da-capes-revelam-que-pos-graduacao-teve-crescimento-de-23-no-trienio. 
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Deste total, 1,8% sofreu descredenciamento.  

Existem alguns trabalhos de áreas específicas destinados a analisar o sistema de 

avaliação da Capes (SHIGAKI & PATRUS, 2012; MARCHLEWSKI ET AL, 2011; DAHER, 

2013).  Aqui viso uma compreensão geral do processo de avaliação em busca de seus 

critérios. Até 1998, os resultados das avaliações eram traduzidos pelos conceitos de “A” a 

“E”, quando então passou para a conceituação atual. De acordo com esta, “1” é a nota mais 

baixa e “7” a mais alta. Quanto maior a conceituação, maior a quantidade de recursos. Antes 

de receber uma nota numérica, os programas de pós-graduação são avaliados em detalhes 

através de itens e quesitos que devem corresponder a seguinte conceituação: Muito Bom 

(MB), Bom (B), Regular (R), Fraco (F) ou Deficiente (D). 

Todo núcleo de pós-graduação que se inicia possui normalmente o conceito “3”, o que 

corresponde ao padrão mínimo de qualidade para aprovação e reconhecimento pelo 

Ministério da Educação, e que o torna apto a emitir diploma de mestrado e/ou doutorado 

com validade nacional. Se, em qualquer avaliação, um programa receber a nota “1” ou “2”, 

o que equivale a obter os conceitos “Deficiente” ou “Fraco” no item Proposta do Programa 

ou em algum dos chamados quesitos centrais, ele sofre o descredenciamento. Como 

consequência, o programa deixa de integrar o Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG), 

de ser avaliado pela Capes e de cadastrar novos alunos. O programa perde o 

reconhecimento do Ministério e só terão validade os diplomas emitidos aos estudantes que 

estavam matriculados no período em que a nota era igual ou superior a “3”. A nota “4” 

indica um programa que recebeu, na avaliação, o conceito “Bom” em pelo menos três 

quesitos, dos quais dois devem ser necessariamente Corpo Discente, Trabalhos de 

Conclusão e Produção Intelectual. Os programas que só possuem curso de mestrado 

podem atingir, no máximo, o conceito “5”. Este conceito está destinado a todos os 

programas que, nos dois quesitos anteriormente citados e mais dois, recebam a avaliação 

“Muito Bom”. Já aqueles que recebem os conceitos “6” e “7” estão mais próximos de um 

padrão de excelência, destacando-se dos demais, especialmente no último caso. O 

conceito “6” é destinado aos programas que recebem a avaliação “Muito Bom” em todos os 

quesitos, mesmo que, desde que não ocorra predominância, em alguns itens dentro dos 

quesitos recebam o conceito “Bom”. O “7”, por sua vez, é destinado aos cursos que 

preenchem todos os itens de todos os quesitos com o conceito “Muito Bom”. Os cursos que 

obtêm os conceitos 4 e 5 são considerados de excelência nacional; os que obtêm 6 e 7, 

internacional. Além disso, algumas condições próprias de cada área deverão ser 
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observadas para que se atinjam as duas notas mais elevadas (CAPES, 2013). De acordo 

com a última avaliação, não chega a 4,5% o total de programas com conceito “7”. A 

grande maioria dos programas está concentrada entre os conceitos “3” e “4”, 

correspondendo a aproximadamente 68% do total. 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) no Brasil é dividido em nove 

grandes áreas: Linguística, Letras e Artes; Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; 

Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências Humanas; Ciências Sociais 

Aplicadas; Engenharias e Multidisciplinar. A avaliação ocorre com o apoio de docentes que 

atuam em 48 áreas diferentes, ou subáreas. Para cada grande área é composta uma Comissão 

de Avaliação. A decisão sobre a composição final da comissão de avaliadores é determinada 

pela Diretoria de Avaliação da própria instituição. A homologação depende da assinatura do 

Diretor de Avaliação e do Presidente da Capes. Os docentes atuam como consultores para 

que sejam realizados o planejamento e a execução de atividades, no período de três anos. 

Os consultores não podem, no período de avaliação, estar ocupando cargos de direção nas 

instituições de ensino superior (reitor, vice-reitor, pró-reitor ou cargos equivalentes). 

Procura-se abranger as áreas e subáreas do conhecimento em que se vinculam programas a 

ser avaliados, com o número proporcional de consultores. Também, a Capes busca 

distribuição regional nas comissões de avaliação. Alguns docentes presentes em 

avaliações anteriores seguem na avaliação seguinte, porém defende-se a renovação do 

quadro (CAPES, 2013).  

A avaliação passa por duas instâncias. A primeira são as Comissões de Avaliação, que 

são as executoras do procedimento. A segunda é o Conselho Técnico-Científico da 

Educação Superior (CTC-ES). O CTC-ES é um grupo formado pelo presidente da Capes, seis 

representantes de cada uma de três grandes áreas do conhecimento (agrupadas em: I– Colégio 

de Humanidades; II – Colégio de Ciências da Vida; e III – Colégio de Ciências Exatas, 

Tecnológicas e Multidisciplinar), além dos diretores de Relações Internacionais, de 

Avaliação da Capes, de Programas e Bolsas Capes. Completam o Conselho os 

representantes da Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) e do Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação123. O Conselho delibera sobre os 

resultados obtidos pelas comissões, além de aprovar os documentos de área utilizados 

pelas comissões durante a avaliação. O trabalho das Comissões de Avaliação passa por 

cinco etapas. A primeira delas consiste em preencher a Ficha de Avaliação, atribuindo os 

                                                           
123 Informações disponíveis em: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/ctc 
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conceitos MB, B, R, F e D para cada item e seus respectivos quesitos. Em seguida, a 

atribuição de uma nota entre “1” e “5”. Para os cursos iniciados durante o triênio anterior à 

avaliação é necessário que as comissões observem se a implantação do programa é 

correspondente à proposta aprovada pela Capes. Também não é permitida a alteração de 

conceituação aos cursos que não possuem uma regularidade de títulos concedidos, salvo se 

há indicadores claros de aumento ou queda de qualidade. Cabe às Comissões de 

Avaliação também a orientação pedagógica no sentido de indicar caminhos para que os 

programas avaliados possam crescer qualitativamente. A segunda etapa consiste em 

avaliar os cursos com doutorado que obtiveram conceito “5”, considerando a 

possibilidade de seu conceito ser elevado para “6” ou “7”. Há uma terceira etapa de 

revisão geral dos resultados obtidos. Durante a quarta etapa, a comissão é responsável pela 

redação do Relatório de Avaliação de acordo com modelo aprovado pelo CTC-ES. Já a quinta 

etapa se define por reuniões presenciais entre os membros da Comissão de Avaliação e 

CTC-ES, para a retificação e ratificação dos resultados. 

Para a avaliação são considerados cinco itens com diferente distribuição de peso: 

proposta do programa (peso 0); corpo docente (15%); corpo discente; teses e dissertações (os 

dois itens correspondem a 35% do total); produção intelectual (35%) e inserção social 

(15%)124. A proposta do programa constitui na verificação se há coerência com o que foi 

apresentado pela Capes inicialmente. Considera-se também a abrangência das áreas de 

concentração e linhas de pesquisa, os projetos em andamento e a proposta curricular. 

Também é avaliado o planejamento da organização do programa com vistas ao seu 

crescimento no futuro e a infraestrutura oferecida. O corpo docente é avaliado tendo em 

vista a sua titulação, diversificação de origem de formação, e sua adequação à proposta do 

programa, com maior consideração destes dados em relação ao corpo docente 

permanente. Neste quesito, avalia-se a distribuição dos docentes em atividades de 

pesquisa e, quando o programa está vinculado a curso de graduação, é considerada a 

participação dos docentes neste nível de ensino. Já a avaliação do corpo discente, teses e 

dissertações tem em vista a quantidade de teses e dissertações defendidas durante o 

triênio, calculada com base no corpo docente permanente e o total do corpo discente. Este 

quesito leva em conta, também, a distribuição de orientação dos docentes. A produção 

discente e a qualidade das teses e dissertações defendidas é outro item que preenche o 

                                                           
124 De acordo com a própria Capes em: http://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/64-avaliacao-da-

pos/2906-em-que-consiste-a-avaliacao-trienal-da-capes 
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quesito, que se completa ao considerar o tempo médio de formação de mestres e 

doutores, análise chamada de eficiência do programa (CAPES, 2013). 

Por fim, a avaliação da produção intelectual é o que corresponde às críticas 

apontadas anteriormente. Esta é realizada tendo em consideração mais três sub-critérios, 

também com distribuição diferenciada de peso: publicações qualificadas do programa por 

docente permanente (55%); distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo 

docente permanente do programa (30%); e produção técnica (15%). O último item é 

qualitativo, subdivido entre produção tecnológica (materiais para ensino, produção 

protegida, modelos de gestão, modelos de análise de dados, instrumentos padronizados de 

coleta, aplicativos, produtos, tecnologia de processos, de produto, de gestão ou de 

operação, marcas e softwares) e técnica (relatórios de serviços decorrentes de 

consultorias, planos elaborados, avaliação de trabalhos submetidos a periódicos, 

organização de evento científico e editora científica). Os outros dois, que equivalem a 

85% do item, são calculados considerando, no primeiro caso, a média de publicações 

anuais (em que se consideram artigos, livros, capítulos de livro e trabalhos publicados em 

anais de evento) pelo número de docentes permanentes. No segundo caso, separa-se um 

grupo com os docentes altamente produtivos (aqueles que atingiram 150 pontos no 

triênio) e calcula-se sua proporção em relação ao total.  

Este cálculo não é feito a partir de proporções numéricas simples. Os trabalhos 

publicados são avaliados individualmente para a contabilização de seu peso. Há um 

método especial para a avaliação da chamada “produção qualificada”: uma para livros e 

outra para os periódicos.  

Os livros são avaliados pela comunidade dos pesquisadores representada pela 

Comissão de Avaliação de cada área. Este processo consiste na subdivisão das obras em 

diferentes estratos, cada um correspondendo a uma margem de pontuação (a primeira 

numeração entre parênteses é destinada aos livros, a segunda, para capítulos de livro): L4 

(100; 33), L3 (75; 25), L2 (50; 17), L1 (25; 8) e LNC (sem pontuação)125. Os critérios 

considerados para análise de conteúdo são: relevância temática, caráter inovador da 

contribuição e potencial de impacto. Para o critério de relevância devem ser considerados os 

seguintes pontos: 

(...) contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico da área de 

                                                           
125 Os critérios para a avaliação de livros estão disponíveis em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/Roteiro_livros_Trienio2007_2009.pdf 
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conhecimento; contribuição para a resolução de problemas nacionais 

relevantes; atualidade da temática; clareza e objetividade do conteúdo no que se 

refere à proposição, exposição e desenvolvimento dos temas tratados; rigor 

científico (estrutura teórica); precisão de conceitos, terminologia informações; 

senso crítico no exame do material estudado; bibliografia que domine amplo 

domínio de conhecimento; qualidade das ilustrações, linguagem e estilo. (:4) 

 

Para o segundo critério, caráter inovador da contribuição, deve-se considerar: 

“originalidade na formulação do problema da investigação; caráter inovador da 

abordagem ou dos métodos adotados; contribuição inovadora para o campo do 

conhecimento ou para as aplicações técnicas”. E, finalmente, com relação ao potencial de 

impacto: “circulação e distribuição prevista; língua de publicação; re-impressão ou re-

edição; possíveis usos no âmbito acadêmico ou fora dele” (:4).  

Já os periódicos, que estão no centro da discussão apresentada anteriormente, são 

avaliados tendo como base o sistema Qualis de Periódicos (CAPES, 2010). A Capes 

identifica o sistema Qualis como “um conjunto de procedimentos utilizados” pela 

instituição “para estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-

graduação”126. Este sistema distribui aos periódicos científicos oito conceitos diferentes, 

em ordem decrescente: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Este último possui peso 0 (zero). 

Os critérios de avaliação são diferenciados por área, definidos pela Comissão de 

Avaliação. Assim, uma revista que tem atuação em mais de uma área pode receber em cada 

uma destas um conceito também diferenciado. Os pesos dados a cada conceito também 

sofrem uma pequena variação de acordo com as áreas, porém, com relação aos dois 

estratos mais altos, o primeiro tem sempre peso 100 e o segundo 85 (exceto a área de 

Química, em que este é 75). 

O Anexo I reúne os critérios por área de acordo com a avaliação do triênio 2007-

2009, a mais recente disponível para consulta. Das 46 áreas listadas, 30 utilizam o fator de 

impacto como critério de avaliação para, pelo menos, os estratos mais altos (A1 e A2). A 

única grande área em que seus avaliadores não se utilizaram do fator de impacto foi o de 

Linguística, Letras e Artes. As Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e 

Multidisciplinar tiveram parcialmente o uso do recurso, equivalendo a 11%, 28% e 75% de 

suas áreas, respectivamente. A produção intelectual de todos os cursos das grandes áreas 

                                                           
126 Informações: http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis. É possível consultar os critérios por área através 

do link: 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/documentosDeArea.seam?conversationPropagation=begin 
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de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde e 

Engenharias é avaliada por este critério. As 16 áreas em que se optou pela não utilização 

do fator de impacto, encontram, ainda assim, certo padrão em seus critérios de avaliação. 

Neste conjunto, para uma revista ser considerada A1 ou A2, exige-se, em geral, uma 

periodicidade mínima semestral e atualizada, diversificação institucional dos autores, 

conselho editorial internacional e também diversificado institucionalmente, números 

atualizados, e indexação em ao menos alguma base de dados reconhecida. Muitas áreas 

indicam como pré-requisito para a mais alta qualificação a instituição que publica o 

periódico. Neste caso, deve ser ou uma instituição com pós-graduação stricto sensu, 

sociedade científica de âmbito nacional ou internacional, instituição de pesquisa; ou ser 

financiada com apoio da Capes, CNPq ou alguma fundação de direito público ou privado 

mediante avaliação de pares. O documento que estabelece os critérios da área de 

Antropologia e Arqueologia acentua em uma observação sua não utilização do fator de 

impacto. Já o documento da área de Engenharias III, que engloba Engenharia Mecânica, de 

Produção, Naval e Oceânica e Aeroespacial, especifica: “A lista QUALIS se aplica tão 

somente à Avaliação dos Programas de Pós-Graduação, não devendo ser utilizada para 

avaliação individual do docente e/ou pesquisador”. 

Os critérios estabelecidos nas áreas em que não se utiliza o fator de impacto não são 

muito diferentes daqueles indicados pela Thomson Reuters para submissão de um periódico 

para sua indexação. Entre estes estão: a periodicidade regular, conselho editorial 

internacional e diversidade internacional de autores. Outro item exigido é a 

disponibilidade dos artigos em inglês127. Há também critérios especiais para periódicos 

regionais, em que se exige, além da regularidade e de informações em inglês, clara 

especificidade de seu conteúdo. A empresa acentua a importância do fator de impacto, 

porém também reconhece que há nas áreas de Artes e Humanidades a tendência de o 

impacto de um trabalho levar mais tempo para ser percebido, em oposição à Genética e à 

Biotecnologia, por exemplo. Tomando como referência as críticas de Schekman, não se 

verifica nas especificações de avaliação de periódico, tanto para os comitês que 

consideram o fator de impacto quanto aqueles que optam por outra forma de avaliação, 

nenhuma referência ao caráter inovador de uma publicação, ou novos caminhos 

científicos apontados. Ou ainda: não há um item da avaliação da produção intelectual que 

considere a relevância científica de uma pesquisa acadêmica. Porém, a Capes enfrenta um 

                                                           
127 Informações no site: http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/ 
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problema: Como calcular a relevância de um trabalho científico? Quem deve dizer que um 

trabalho é bom? 

Não se deve esquecer o último item: a inserção social. Este corresponde a 15% da 

avaliação e mede: inserção e impacto regional ou nacional do programa na sociedade e no 

sistema de pós-graduação; intercâmbio institucional; e o nível de transparência e 

visibilidade da atuação do programa. Sua inclusão como item do sistema de avaliação é 

recente. Entra em vigor somente no triênio 2004-2006. Renato Janine Ribeiro era o 

Diretor de Avaliação da Capes quando se inclui a inserção social dentre os critérios de sua 

avaliação trienal. A internet coloca à disposição um texto assinado pelo cientista político na 

sessão fórum do site da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação)128, em que comemora a inclusão do item, que indica a preocupação em avaliar 

a contribuição da pós-graduação para a sociedade. Naquela avaliação, o peso da inserção 

social era de 10%. Hoje cresceu: corresponde a 15% do total. Enquanto a produção 

intelectual está focada nos números de publicação e prestígio das revistas, a inserção social 

é um indicador que procura avaliar os resultados e aplicabilidade das pesquisas 

desenvolvidas. Mas seu peso é ainda inferior ao dos números de produtividade. 

As avaliações da Capes também induziram a uma mudança no direcionamento dos 

cursos de pós-graduação que a partir dos anos 1990 passam a se redirecionar da formação 

de professores para uma formação de pesquisadores. Neste período, o processo de avaliação 

passa por uma revisão de seus critérios, dando maior peso nos produtos especialmente 

bibliográficos (NASCIMENTO & SALVÁ, 2013; KUENZER & MORAES, 2005). 

No Plano Nacional da Pós-Graduação 2011-2020, o modelo de avaliações foi 

criticado pela própria entidade. 

No curso dos anos, o taylorismo intelectual e o imperativo do publish ou perish 

invadiram todas as áreas e isso refletiu na avaliação, com o predomínio da 

quantidade sobre a qualidade. Ademais, as áreas profissionais e aplicadas 

continuam sendo avaliadas a partir de parâmetros das áreas básicas e acadêmicas, 

prevalecendo o paper e o livro sobre as criações e os inventos. (CAPES, 2010-

b:127) 

 
Dentre as recomendações, a instituição compromete-se a estar atenta para a 

necessidade de diversificação da avaliação, dada a própria diversificação do sistema, que tem 

criado hoje o mestrado profissional, e a diversidade regional, levando a expectativa de que 

                                                           
128 O texto intitula-se “Inserção Social: novo quesito na avaliação da pós-graduação”. Disponível em: 

http://www.intercom.org.br/boletim/a03n69/forum_avaliacao.shtml 
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serão necessárias avaliações diferenciadas no futuro. São considerados dois como princípios 

norteadores para o decênio que corresponde ao plano: a diversificação e o contínuo 

aperfeiçoamento. 

A instituição também defende um aumento na periodicidade da avaliação, 

especialmente em relação aos cursos que obtiveram conceitos 6 e 7, que poderiam passar da 

periodicidade trienal para um intervalo de cada 5 anos. A avaliação agora é 

quadrienal129. Recomenda-se também a contratação de consultores internacionais, com o fim 

de evitar particularismos e favorecimentos pessoais. 

Ainda assim, a agência demonstra abertura para a pluralidade e defende uma 

contínua discussão entre seus pares: 

Por fim, antes mesmo de deflagrar as avaliações periódicas, a Agência e os 

Comitês deverão ter em mente o tipo de profissional ou de pesquisador que se 

deseja formar, considerando-se a diversidade da sociedade do conhecimento e das 

suas demandas. Todas as áreas deverão ser mobilizadas de tempos em tempos e 

pôr na agenda a discussão acerca do éthos do intelectual, pesquisador, técnico e 

cientista que as universidades têm a incumbência de formar. Mais de um caminho 

é possível. (CAPES, 2010-b:129). 

 

Ao avaliar seus planos de pós-graduação anteriores, a instituição reconhece uma 

predominância no enfoque da produção científica dos índices, tanto na avaliação dos 

professores quanto na avaliação do corpo discente dos programas. Sem especificar sobre que 

tipo de indicadores deveriam ser buscados para a avaliação, a agência manifesta a 

expectativa de que “os índices deveriam refletir a relevância do conhecimento novo, sua 

importância no contexto social e o impacto da inovação tecnológica no mundo 

globalizado e competitivo.” (CAPES, 2010-b:36). 

Em relação à graduação, o plano se limita a defender uma ampliação das áreas 

tecnológicas, que é desproporcionalmente menor neste nível de ensino, apesar de seu 

equilíbrio no nível da pós-graduação. 

 
 
 
 

4.4 AVALIAÇÃO DO ENSINO: O EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO 

DE ESTUDANTES 
 

                                                           
129 Em 16 de dezembro de 2014 a entidade publicou uma nota anunciando que a avaliação passará a ser 

quadrienal, levando à próxima avaliação a ocorrer em 2017. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/7278-comunicado-capes-

periodo-de-avaliacao-do-snpg 
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A implantação de um sistema nacional que avaliasse o ensino superior surgiu 

apenas nos anos 1990, com a expectativa de que seus resultados pudessem ser a base para a 

formação de políticas para a área. Primeiramente, a atividade de avaliação institucional surge 

para os programas de pós-graduação, no ano de 1976. Comissões organizadas pela 

Coordenação de Pessoal de Ensino Superior, a Capes, realizaram a primeira avaliação de 

todos os programas de pós-graduação do país, públicos e privados. Até o ano de 1981, 

estas eram promovidas anualmente, passando a ser bianuais a partir de 1982, e hoje são 

trienais. O método de avaliação compreende o julgamento entre os pares, a partir de 

informações fornecidas pela Capes. Inicialmente a escolha dos membros das comissões era 

realizada pela própria Capes, mudando para um sistema de cooptação após críticas feitas por 

representantes dos programas. A agência de fomento definia os requisitos a partir dos quais 

um docente-pesquisador estaria apto a compor a comissão, e os programas davam 

então seus pareceres para a elaboração de uma lista de possíveis consultores. A 

Capes, por conseguinte, nomeia os coordenadores das comissões a partir da lista, um para 

cada área do conhecimento, e estes, dentre os outros nomes incluídos, definem o restante 

da comissão. Mais tarde voltaremos a este tema. 

A partir de meados dos anos 1980 ampliou-se a discussão para que as avaliações 

fossem estendidas aos cursos de graduação e às universidades como um todo. Então, em 

1992, o Ministério da Educação deu início ao Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (Paiub), que oferecia recursos às universidades que decidissem 

pela adesão ao programa. Estas seriam as responsáveis pela elaboração da própria 

avaliação. Apesar disto, a aceitação da comunidade universitária não ocorreu facilmente, 

uma vez que os sindicatos de docentes e funcionários realizavam um forte lobby contrário à 

sua implantação. Os argumentos destas organizações eram dois. Em primeiro lugar, diziam 

que a análise meramente quantitativa privilegiaria as instituições mais desenvolvidas 

e com mais recursos disponíveis. Em segundo, temiam-se distorções provenientes de 

comparações internacionais, e que os parâmetros de avaliação não levariam em conta 

os diferentes contextos econômicos e sociais. Ainda assim, no ano de 1996, o número de 

universidades que aderiam ao Paiub era de 94, destas 38 federais e 22 estaduais. 

Assim, apesar das divergências, durante a primeira gestão de Fernando Henrique 

Cardoso, foi, com base no Paiub, criado o Exame Nacional de Cursos, popularmente 

conhecido como Provão – através do Decreto federal 2.026, que estabelecia o Sistema de 

Avaliação do Ensino Superior, e a lei número 9.131, ambos de 1995. Com Paulo Renato 
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como ministro da educação, o Provão foi pensado para ser uma prova escrita aplicada a 

estudantes concluintes de cursos de graduação em todo o território nacional, com o 

objetivo de avaliar seu desempenho. As instituições de ensino superior teriam então 

acesso aos resultados, porém não ao desempenho individual dos estudantes, cuja 

participação deveria ser obrigatória sob pena de não obter o diploma de graduação. No 

histórico estudantil constaria a sua participação no exame, porém sem a indicação do 

resultado. Os resultados individuais das provas seriam encaminhados pelos correios a 

cada um dos estudantes, que também seriam informados sobre sua posição em relação ao 

todo avaliado na sua área de atuação. Além do Provão, o decreto previa a avaliação 

institucional dos cursos, considerando o tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Para a 

organização, definição de objetivos e elaboração das provas seria nomeada uma comissão 

para cada curso pelo ministro da Educação, composta por dez pessoas, incluindo 

representação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, dos conselhos 

federais e associações nacionais de ensino. Além destes, para a elaboração das provas 

contava-se com a atuação das comissões de especialistas da Secretaria de Ensino do 

Ministério da Educação, subdividas por área. A aplicação das provas seria, então, delegada 

a entidades sem fins lucrativos, sem vinculação ao MEC ou às instituições e cursos a ser 

avaliados. 

Por meio das avaliações institucionais, a legislação previa um novo rearranjo na 

classificação das instituições de ensino superior. Aquelas, por exemplo, que oferecem 

graduação e pós-graduação, mas não conseguem apresentar desempenho satisfatório na 

segunda, deixariam de se chamar universidades e passariam a ser classificados como 

centros universitários. Apesar da nova nomenclatura, isto de fato não alteraria o caráter de 

autonomia obtido anteriormente.  

A última palavra no que diz respeito ao credenciamento e descredenciamento de 

cursos e instituições – além de outras funções de homologações das políticas 

educacionais promovidas pelo MEC – caberia ao Conselho Nacional de Educação. Os 

cursos deveriam ser avaliados tendo em conta os resultados do Provão e dos relatórios 

resultantes das visitas técnicas das avaliações institucionais, examinando quatro itens: 

administração, ensino, integração social e produtos tecnológicos, culturais e científicos. Os 

cursos cujos estudantes continuadamente apresentassem resultados insatisfatórios 

receberiam uma visita por comissões de especialistas e, uma vez confirmada a má 

qualidade do ensino, deveriam ser descredenciados. Por fim, acabou-se por denominar como 
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órgão responsável para a execução do processo o Inep130, que ganhou mais responsabilidade 

e independência a partir de 1997, ano em que se tornou uma autarquia federal. 

A partir de 2001, um novo Decreto, 3.860, ampliava as atribuições do Inep, que 

passava a, através de suas avaliações, orientar as decisões de credenciamento e 

descredenciamento de cursos. Todavia, as penalizações ocorreram somente em casos 

extremos, nunca em uma instituição pública. A maior parte dos casos em que o Ministério da 

Educação tentou descredenciar um curso não chegou a se efetivar, devido a apelações ao 

judiciário, ao Conselho Nacional de Educação e pressões políticas. Boa parcela destas 

pressões era proveniente da própria comunidade acadêmica organizada, entre docentes e 

discentes, que exercia forte resistência ao exame. Muitos alunos, como sinal de protesto, 

apenas compareciam para assinar o nome na prova, porém sem respondê-la. Aos poucos esta 

pressão foi enfraquecendo, e o número de cursos e áreas avaliadas também aumentou. 

No primeiro ano do exame, em 1996, sua aplicação deu-se somente nos três cursos básicos 

da formação de ensino superior brasileira: Direito, Medicina e Engenharia. 

Em 2003, sua última edição, já eram 26 cursos, quando cerca de 70% do total de 

alunos concluintes participaram da avaliação (VERHINE & DANTAS, 2005).  

Um dos problemas do provão era seu sistema de classificação dos cursos. Ao 

invés de estabelecer um padrão de competências mínimas para um profissional exercer sua 

atividade, a avaliação somente estabelecia quais os melhores e quais os piores cursos, dentro 

de um padrão uniformizado que pressiona os cursos superiores a seguirem todos os mesmos 

moldes. Consequentemente, seus resultados apresentaram-se bastante instáveis, não 

propiciando a formulação de políticas educacionais. E a uniformização do teste dificulta a 

diversificação do sistema de ensino superior brasileiro, ignorando a diversidade regional 

e demográfica do país. Outro problema do Provão é que, sendo aplicado somente aos 

alunos concluintes, o Inep não oferecia parâmetros para verificar as contribuições dos cursos 

de graduação para o nível de conhecimento do estudante. 

Com a transição de governos de 2002 para 2003, as lideranças de políticas 

educacionais do novo governo sinalizavam a intenção de acabar com o Provão, exceto o 

                                                           
130 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep, autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Educação foi criado em 1937, quando então se chamava Instituto Nacional de 

Pedagogia. A instituição é responsável por avaliações em todos os níveis de ensino. Sua ênfase ao trabalho de 

pesquisa foi implantada em 1952, quando Anísio Teixeira assumiu a direção da instituição. Sua missão é 

“promover estudos, pesquisas e avaliações sobre o Sistema Educacional Brasileiro com o objetivo de 

subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional a partir de parâmetros de 

qualidade e eqüidade, bem como produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, 

educadores e público em geral.” (http://portal.inep.gov.br/conheca-o-inep). 
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novo ministro da pasta, Cristovam Buarque, que defendia sua manutenção, considerando 

algumas alterações. Por fim, os primeiros recuaram, levando a uma aplicação do exame 

naquele ano dentro do mesmo modelo de avaliação. Ao mesmo tempo, o Ministério da 

Educação designou uma comissão que considerasse as limitações do Provão e pensasse em 

alternativas. Assim, foi criada uma nova rede de avaliação, o SINAES, Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior. No final daquele ano, uma medida provisória 

alterava a lei de avaliação do ensino, ao mesmo tempo em que o Ministério da Educação 

publicava um relatório indicando as deficiências do Provão (MEC/INEP, 2003). 

Neste, critica-se a concentração da avaliação ao aspecto único do ensino, na forma 

de uma prova única e a desconsideração das instituições como parceiras do processo de 

avaliação131. É assim que o SINAES, implantado a partir de 2004, pretendia suprir as 

deficiências apontadas no relatório, promovendo uma avaliação de ordem sistêmica, em que 

se consideraria a contribuição social das instituições de ensino superior como um todo. 

Esta nova avaliação recebeu o nome de Paideia (Processo de Avaliação Integrada do 

Desenvolvimento Educacional e da Inovação na Área). Sua proposta era de uma 

avaliação amostral que pudesse demonstrar as tendências de desempenho por área. Além 

desta, comporiam o SINAES uma avaliação institucional e avaliação dos cursos. A 

primeira consiste em uma auto-avaliação feita pela CPA (Comissão Própria de 

Avaliação); a segunda é realizada por meio de uma série de questionários respondidos 

pelos coordenadores dos cursos, professores, CPA e o corpo discente. Estes últimos 

preencheriam um formulário de avaliação contido na prova que examina seu 

desempenho.  

A nova abordagem que basearia esta nova avaliação deveria levar em conta dois 

aspectos: a avaliação educacional e a regulação. O primeiro pensando na melhoria da 

qualidade da formação e o segundo envolvendo as políticas de supervisão, 

credenciamento e descredenciamento. Estes dois itens também estavam incluídos na 

formulação do Provão. Todavia, pensava-se a Paideia com uma perspectiva considerada 

“mais ampla” que a mera verificação dos rendimentos. A ideia é que o SINAES, em vez de 

focar-se na concorrência institucional, visaria a qualidade do ensino. Seus 

formuladores defendiam que este exame, diferentemente do Provão, não teria como foco o 

                                                           
131 As divergências entre Cristovam Buarque e as lideranças do Inep acabaram levando à sua substituição. Na 

reforma ministerial ocorrida no início de 2004, o Ministério da Educação ficou a cargo de Tarso Genro, e os 

conflitos, então, neutralizados. 
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estabelecimento de rankings ou, como foi expresso, “uma conotação mercadológica e 

competitiva”. Consequentemente, as IES poderiam utilizar os resultados para pensar 

evoluções a partir de sua própria organização acadêmica. A aplicação da Paideia deveria ser 

estendida para estudantes matriculados no meio do curso e no final, direcionado a uma ou 

algumas áreas por ano. 

De fato, os defensores desta nova concepção (BRITO, 2008; BARREYRO & 

ROTHEN, 2006) consideram os ranqueamentos equivocados e negativos, porém não há 

clareza sobre qual o procedimento que poderia substitui-los no momento de se pensar 

nas políticas para o ensino superior, nem os motivos da rejeição às comparações. Há a defesa 

de uma abordagem “sistêmica” em oposição à “mercadológica”, sem especificar as 

consequências positivas e negativas de cada uma. É entendido que, como regulação 

estatal orientada ao mercado, o Provão era especialmente um instrumento de divulgação 

midiática. Todavia, a Paideia carecia de especificidades sobre sua operacionalização, 

sofrendo resistências no congresso. Ficaram obscuros os parâmetros da melhoria da 

qualidade. Então, após negociações, um acordo chegava ao Enade – Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes, mantendo as outras duas avaliações (institucional e dos 

cursos). 

O Enade, aplicado pela primeira vez em 2004, nas áreas de saúde e agrárias, 

manteve o mesmo modelo de avaliação do Provão, ainda que absorvendo algumas das 

mudanças propostas a partir da Paideia: a aplicação do exame por amostragem, a inclusão dos 

alunos ingressantes e um conteúdo que levasse em conta não apenas os 

conhecimentos específicos, porém também questões de conhecimentos gerais. Assim, esta 

prova realizada pelo Inep com orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES) avalia o desempenho dos estudantes no que diz respeito ao 

conhecimento de sua área de atuação, a partir de seu rendimento em relação aos 

conteúdos programáticos de cada curso, suas habilidades e competências. Em cada ano, um 

conjunto de cursos diferentes é selecionado por determinação do Ministério da Educação. 

Cada área tem uma periodicidade máxima de avaliação que é trienal. Somente uma amostra 

de estudantes realiza a prova através de uma escolha aleatória com um número mínimo 

de estudantes do primeiro período e em fase conclusiva do curso. Como no caso do Provão, 

o exame é obrigatório aos convocados, que ficam sujeitos à mesma pena de não obtenção 

do diploma em caso de ausência, e os estudantes conhecem seus resultados por meio de 

correspondência endereçada a cada um. E, desde 2008, o próprio Ministério da Educação 
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estabelece rankings. A próxima tabela é um exemplo, a partir da seleção dos resultados do 

curso de Direito, um dos mais antigos do sistema de ensino superior brasileiro132. 

Em 7 de outubro de 2013, o governo federal divulgou os resultados do ENADE do 

ano anterior. Em 2012, foram avaliados os seguintes cursos: Administração, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, Jornalismo, Psicologia, Publicidade e 

Propaganda, Relações Internacionais, Secretariado Executivo e Turismo. Os cursos 

avaliados obtêm sua conceituação numa escala de “1” a “5”, em que “5” é a nota 

máxima. Os conceitos “1” e “2” indicam desempenho insatisfatório, “3”, bom, e “4” e “5” 

são índices de excelência. De acordo com Aloysio Mercadante, “tivemos um 

crescimento para a qualidade”133. O ex-ministro fez esta afirmação ao constatar que 

percentualmente o crescimento dos conceitos mais elevados foi superior ao dos níveis 1 e 2. 

Ainda assim, 30% dos cursos superiores avaliados apresentaram resultados 

insatisfatórios. Deste grupo, 2,7% são cursos que obtiveram o conceito 1, enquanto 

27,3%, o conceito 2. Há uma diferença entre instituições. As faculdades, instituições 

isoladas cuja administração é majoritariamente privada, obtiveram desempenho 

insatisfatório em 32,7% dos cursos, enquanto as universidades, 18,9%. 

Todavia, embora a maior parte dos cursos avaliados tenha obtido, ao menos, o 

conceito “3”, uma observação sobre a metodologia utilizada para a avaliação demonstra que 

é possível que os resultados sejam diferentes, para não mencionar “piores”. De fato, este 

aspecto não difere do modo como o Provão era contabilizado. Simon Schwartzman (2013) 

acentua este problema. Na realidade, os cursos são avaliados com base neles mesmos, e 

não em um critério que estabeleça um conteúdo mínimo necessário para o estudante estar 

habilitado a exercer sua profissão. Ou seja, uma vez realizada a prova, aqueles que obtêm 

a maior pontuação na correção das questões recebem o conceito 5, distribuindo os conceitos 

restantes proporcionalmente ao resultado dos melhores cursos. 

Desta maneira, em toda avaliação feita, a maior parte dos cursos estará dentro da 

média. Por conseguinte, o problema é que a média é definida depois, e não antes. É como 

se, numa escola, a nota mínima de aprovação dos estudantes, em vez de ser um valor pré-

estabelecido, fosse a média aritmética atingida pelos estudantes nas avaliações. 

                                                           
132 Na verdade, o Ministério da Educação, por meio do Inep, apenas divulga planilhas com os resultados. É 

opção do pesquisador disponibilizá-los ou não em ranking. Todavia, uma vez que há a possibilidade de 

comparação, existe o ímpeto de fazê-lo. 
133 Divulgado, entre outros, no portal G1 de notícias. Disponível em: 

http://m.g1.globo.com/educacao/noticia/2013/10/mec-divulga-notas-dos-cursos-superiores-no-enade-

2012.html. 
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Imaginemos um exemplo. Uma professora calcula as notas do boletim de sua turma de 30 

estudantes. A nota máxima possível em sua escala é “10”, e somente um estudante a 

alcançou. Outros dois atingiram 8 pontos, enquanto 20 obtêm nota “4”, 4, nota “3” e três, 

nota “1”. A média entre seus resultados é 4,0. Se a escola estabelecesse como critérios de 

aprovação os mesmos definidos na avaliação do Enade, ou seja, se a média para 

aprovação fosse calculada com base na média da turma avaliada, a maior parte dos 

estudantes estaria dentro desta, portanto, aprovados. Só não seriam aprovados os sete 

estudantes que obtiveram nota “3” e “1”. Ainda assim, um índice alto de reprovação, 

23,3%. Todavia, se o critério para aprovação estivesse condicionado à fixação de uma 

nota, como normalmente acontece com a nota “7”, 27 estudantes, 90% do total, estariam 

reprovados. 
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Tabela 18 – Ranking ENADE dos cursos de Direito, 20 primeiros colocados, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Inep/ENADE. Nota: Elaborada pela autora 
 

 

Contudo, a aparente simples tarefa de se estabelecer competências mínimas não é tão 

simples. O debate é bastante polarizado de modo a dificultar um consenso. A própria 

polarização é vista diferentemente. Aqueles que são contrários aos ranqueamentos e 

estabelecimentos de competências percebem duas abordagens epistemológicas diferenciadas. 

Entre eles, a educação seria entendida como bem público, entre os outros, como mecanismo 

de controle que obedece ao mercado. De um lado, a educação como controle, de outro, 

como produtora de sentido, ou emancipatória (Barreyro & Rothen, 2006). Em contrapartida, 

aqueles que defendem a comparação como método de se avaliar a qualidade, dentre estes 
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Simon Schwartzman, a polarização é vista a partir de um enfoque maior em seu resultado 

prático. Uma questão de eficiência versus ineficiência. 

De fato, há uma carência sobre os procedimentos que deveriam ser adotados 

para reconhecer uma instituição “emancipatória”. Finalmente, o atual modelo desagrada 

os dois lados. E o Enade hoje vive a concepção nietzschiana do eterno retorno do mesmo. A 

avaliação de 2013, cujos resultados ainda não foram divulgados, foi censitária, ou seja, 

todos os estudantes concluintes das áreas de atuação convocada deveriam participar. 

Houve também outra mudança em 2013: não participaram da prova os 

alunos ingressantes. O mesmo acontece com a prova que será aplicada em novembro de 

2014134. Ou seja, estamos voltando ao Provão, e o conceito de qualidade continua sendo 

alvo de polêmica e divergência. Mas as contínuas avaliações que demonstram a baixa 

capacidade de leitura e interpretação de textos entre os universitários atestam que 

independentemente da abordagem epistemológica da avaliação, estes continuam 

despreparados tanto para o mercado quanto para serem os atores de sua emancipação. 

 

 
 
 

4.5 DO ÍNDICE GERAL DE CURSOS A UMA ANÁLISE AMOSTRAL 

ENTRE ENSINO E PESQUISA 
 

 

No ano de 2012, o curso de História da Universidade Federal Fluminense obteve 

conceito 2 no ENADE, o que, como consequência, impede a gestão autônoma da 

universidade sobre o curso. Nesta situação, o departamento é vistoriado por 

representantes do Ministério da Educação que ponderam sobre as condições de sua 

manutenção135. O resultado é considerado contraditório, pois o programa de pós-

graduação na área havia recebido a conceituação máxima da Capes, 7, na última 

avaliação. Em entrevista à imprensa, o reitor da instituição, Roberto Salles, afirma: 

“Cursos como o de História, que tem conceito 7 de pós-graduação, estão com uma nota 

ruim na graduação. Isso mostra que tem alguma coisa errada aí”136. O reitor atribui o 

baixo desempenho especialmente ao fato de que há um forte boicote ao exame. Impelidos a 

                                                           
134 Fonte: http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-frequentes. Último acesso: 13/06/2014. 
135 Disponível em: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/nota-baixa-em-historia. 
136 Declaração concedida ao portal globo.com, disponível em: http://extra.globo.com/noticias/educacao/vida-

de-calouro/so-universidade-penalizada-pelo-boicote-ao-enade-afirma-reitor-da-uff-7101649.html 
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comparecer para responder a prova, sob o risco da não-obtenção do diploma, muitos 

estudantes apenas assinam o seu nome sem preencher as respostas das perguntas sobre o 

desempenho (LEITÃO et. al, 2010). Apesar de o boicote ser um importante fator que 

compromete uma interpretação mais precisa sobre o desempenho dos cursos de 

graduação, não há dados que possam comprová-lo. A observação da assimetria em outras 

instituições pode ser um indicativo não apenas do boicote. Aqui, o objetivo é verificar 

condição da cisão ensino e pesquisa por meio dos dados oferecidos nos diferentes 

exames. 

Inicialmente, para a análise estatística da relação ensino e pesquisa, foram 

selecionadas duas amostras de dados com o propósito de serem cruzados. Tendo como 

base as dez instituições mais bem colocadas no curso de Ciências Sociais137 no Ranking 

Folha, o intuito era comparar os resultados ENADE destes cursos, com os de suas 

respectivas pós-graduações nas mesmas universidades, observando os relatórios trienais 

Capes. Para comparação, foram considerados os dados disponíveis nos portais do 

Ministério da Educação (ENADE) e Capes. Os dados do ENADE disponíveis 

correspondem aos anos 2005, 2008 e 2011. Todavia, em relação ao último ano só foi 

possível localizar uma tabela com os conceitos dos cursos, enquanto que para os dois 

primeiros anos há à disposição os relatórios de avaliação. Com relação aos dados da 

avaliação trienal da Capes, foi realizada a coleta das fichas de avaliação dos programas 

relacionados com o curso de Sociologia dos anos 2004, 2007, 2010 e 2013. Portanto, a 

correlação mais precisa está entre os anos 2005 e 2008 do ENADE e 2004 e 2007 da 

Capes. Ainda assim, é importante considerar que a USP decidiu aderir ao exame de 

graduação somente em 2013138, e a primeira participação da UNICAMP foi somente em 

2011. Portanto, estas duas instituições ficam excluídas da análise.
 

De acordo com este recorte, as universidades selecionadas foram, seguindo a 

ordem de classificação estabelecido pela Folha (Tabela 19), (1) a Universidade de São 

Paulo, (2) a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, (3) a Universidade Estadual de 

Campinas, (4) a Universidade Federal de Minas Gerais, (5) a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, (6) a Universidade de Brasília, (7) a Universidade Estadual Paulista “Júlio 

Mesquita Filho”, (8) a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, (9) a Universidade 

                                                           
137 A escolha do curso de Ciências Sociais deu-se por questão de afinidade com a disciplina 

correspondente desta tese de doutorado. 
138 E esta participação deve ser experimental, por um período de 3 anos. Informação em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,usp-adere-de-forma-experimental-ao-enade,1061520 
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Federal Fluminense e (10) a Universidade Federal da Bahia. 

 

Tabela 19 – Programas de pós-graduação correspondentes ao curso de Sociologia de acordo com as 10 
primeiras colocadas no Ranking Folha, Brasil, 2014139 

 
 

Fonte: Folha de São Paulo; Capes Nota: elaborada pela autora 
 
 

O conceito final ENADE é calculado tendo como peso 75% para o componente 

específico, divididos entre o resultado dos estudantes concluintes (60%) e alunos 

ingressantes (15%), e os restantes 25% são obtidos através do cálculo sobre a formação 

geral entre todos os estudantes selecionados para a amostra. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                           
139 O programa de Mestrado e Doutorado de Sociologia da UNESP, do campus de Araraquara, foi 

reestruturado em 2006 passando a ser denominado Ciências Sociais. Disponível em: 

http://www.fclar.unesp.br/#!/pos-graduacao/stricto-sensu/sociologia/. 

USP UNB 

UNICAMP UFRGS 

UFRJ UFBA 
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Tabela 20 – Desempenho geral ENADE, Brasil, 2005-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MEC 
 

Nota: Elaborada pela autora 
 
 

A tabela a seguir apresenta o desempenho do ENADE no curso de Ciências 

Sociais das instituições selecionadas de acordo com o recorte proposto. 

 
Tabela 21 – Desempenho ENADE, instituições selecionadas, 2005-2008, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: MEC 
 

Nota: Elaborada pela autora 
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Por sua vez, a tabela seguir é uma primeira tentativa de correlação entre as duas 

avaliações, reunindo, de um lado, as avaliações trienais dos cursos de pós-graduação 

correspondentes aos cursos de graduação na área de Ciências Sociais. Os conceitos Capes e 

Enade foram recalculados numa escala de 1 a 10, por meio de regra de três simples, 

atribuindo 10 ao conceito Enade 5 e conceito Capes 7, para os cursos com doutorado, e 

conceito Capes 5, para os cursos com mestrado: 

 
 

Tabela 22 – Conceitos avaliação trienal Capes em relação ao conceito ENADE, instituições 

selecionadas, 2004-2008, Brasil 
 

Universidade Programa de Pós-Graduação 
Capes 

0-10     
Enade     

0-10 
Capes 

0-10 
Enade 

0-10 

 PUC-SP Ciências Sociais (MD) 5 7,1 
 

2 4,0 
 
5 10,0 
 
 
4 8,0 
 
 
4 8,0 
 
 
1 2,0 
 
 
4 8,0 
 
 
1 2,0 
 
4 8,0 
 

5 7,1 
 

3 6,0 
 
5 10,0 
 
 
3 6,0 
 
 
5 10,0 
 
 
2 4,0 
 
 
4 8,0 
 
 
1 2,0 
 
2 4,0 
 

UFMG Antropologia (Mestrado) - - 
 

4 8,0 
 UFMG Ciência Política (Mestrado) 4 8,0 

 
5 10,0 
 UFMG Sociologia (Mestrado) 4 8,0 

 
4 8,0 
 UFMG Sociologia e Política (Doutorado) 4 5,7 

 
4 5,7 
 UFRJ Antropologia Social (MD) 7 10,0 

 
7 10,0 
 UFRJ Ciência Política (Mestrado) 3 6,0 

 
3 6,0 
 UFRJ Sociologia e Antropologia (MD) 6 8,5 

 
7 10,0 
 UNB Antropologia (MD) 7 10,0 

 
7 10,0 
 UNB Ciência Política (Mestrado) 4 8,0 

 
4 8,0 
 UNB Sociologia (MD) 5 7,1 

 
5 7,1 
 UNESP Ciências Sociais (MD) Araraquara 5 7,1 

 
5 7,1 
 UNESP Ciências Sociais (MD) Marilia 4 8,0 

 
4 5,7 
 UNESP Sociologia (MD) 5 7,1 

 
- - 
 UFRGS Antropologia (MD) 6 8,5 

 
6 8,5 
 UFRGS Ciência Política (MD) 4 5,7 

 
5 7,1 
 UFRGS Sociologia (MD) 5 7,1 

 
6 8,5 
 UFF Antropologia (MD) 5 7,1 

 
5 7,1 
 UFF Ciência Política (Mestrado) 3 6,0 

 
3 6,0 
 UFF Sociologia (Mestrado) - - 

 
- - 
 UFBA Ciências Sociais (MD) 4 5,7 

 
4 5,7 
 UFBA Cultura e Sociedade (MD) - - 

 
4 5,7 
 

 

Fonte: MEC/Capes 
 

Nota: (1) O Mestrado em Antropologia da UFMG iniciou suas atividades somente em 2006; o programa 

de pós-graduação em Ciências Sociais da UNESP, campus de Marília, até o ano de 2006 atuava somente 

como mestrado, incorporando então o programa de Sociologia (MD) neste mesmo ano; o Mestrado em 

Sociologia da UFF teve seu início somente em 2011; e o programa Cultura e Sociedade, da UFBA, foi 

iniciado somente em 2006. (2) Elaborada pela autora. 
 
 

Com base na tabela acima, foi estabelecida a correlação entre os conceitos. 

Primeiramente, fez-se o cálculo da média aritmética dos conceitos Capes dentro da escala de 

0-10, para que pudesse haver correspondência com o conceito ENADE. Estes dados foram 

dispostos no sentido de verificar o desequilíbrio de desempenho entre as diferentes 

avaliações: 

 
 
 
 
 
 

 
 

2004 2007 2005 2008 Universidade 
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Tabela 23 – Avaliação de desequilíbrio entre conceitos Capes e ENADE, instituições selecionadas, 2004-

2008 
 
 

 
Fonte: MEC/Capes 
 

Nota: Elaborada pela autora 
 

A tabela anterior revela uma diferença entre os resultados das avaliações nos 

diferentes níveis. Uma diferença de 1,0 ponto já é suficiente para constatar um 

desequilíbrio, uma vez que o cálculo matemático realizado para a equivalência constituiu-se 

em um cálculo simples. Das 16 comparações disponíveis (8 instituições, dois anos de 

referência), somente 5 não revelaram assimetria. A maior parte do desequilíbrio 

encontrado foi em direção à pesquisa. Mas a distinção entre um e outro não é acentuada. 

37,5% da desarmonia encontrada pendem para a pesquisa, enquanto 31,25% para o 

ensino. Apesar de ilustrativo, este recorte não poderia ser considerado suficiente como 

uma demonstração da separação entre as duas esferas acadêmicas e seu desenvolvimento 

desigual. 

Decidiu-se, então, por outro recorte, com base no Índice Geral de Cursos 

promovido pelo Ministério da Educação, uma vez que este compreende um esforço da 

própria instituição em combinar os resultados da avaliação da graduação e da pós-

graduação em uma atribuição única de conceito para a instituição. 

A avaliação dos cursos de graduação leva em conta os três últimos resultados do 

CPC (Conceito Preliminar de Curso) em relação ao número total de matrículas. O CPC é 

composto de três itens com distribuição diferenciada de peso: resultado do ENADE 

(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) (55%); corpo docente (30%) – que 

calcula a proporção de docentes com regime de trabalho de dedicação exclusiva e 

titulados com mestrado e/ou doutorado; e “percepção discente sobre as condições do 

processo formativo” (15%) – em que se considera a infraestrutura da instituição, sua 

organização didático-pedagógica e expectativas acadêmicas e profissionais dos 

estudantes, dados obtidos a partir do Questionário do Estudante do ENADE. O CPC de 

uma instituição é a média aritmética dos vários conceitos obtidos pelos seus cursos 
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(BRASIL/MEC/INEP, 2014). 

Já a pós-graduação, subdividida entre Mestrado e Doutorado, é avaliada tendo 

como base as avaliações trienais da Capes também em relação ao número total de 

matrículas dos referidos níveis de ensino. Os conceitos Capes são convertidos para uma 

escala compatível ao do IGC (cujas notas variam de 1 a 5, diferentemente da Capes, cuja 

nota máxima é 7) e em seguida faz-se a média aritmética dos vários conceitos. 

Com base nas 20 melhores instituições na última avaliação, a tabela a seguir 

mostra também suas colocações nas avaliações anteriores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

Tabela 24 – 20 primeiras colocadas Índice Geral de Cursos 2013 e colocação em anos anteriores, Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: MEC/Inep Nota: Elaborada pela autora 
 
 

Tendo como base as 20 primeiras colocadas, fez-se a comparação baseada em dois 

cálculos. O primeiro consistiu em uma média entre as notas concedidas para Mestrado e 

Doutorado e, o segundo, no cálculo da diferença entre o conceito obtido na graduação e esta 
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média. Considerando uma diferença entre – 0,50 e + 0,50 como uma indicação de equilíbrio 

entre os desempenhos de graduação e pós-graduação, as diferenças que se apresentavam 

negativas apontariam para um desequilíbrio pendente para a pesquisa (pós-graduação), os 

números positivos, para o ensino (graduação). Dentre as 20 instituições selecionadas, 9 

não apresentaram sinal de desequilíbrio. Dentre as que apresentaram, 81% foi pendente 

para a pesquisa, o restante para o ensino: 

 

Tabela 25 – Cálculo de desequilíbrio de desempenho entre graduação e pós-graduação, instituições 

selecionadas, Brasil, 201  

 

Fonte: Inep/MEC 

Nota: Elaborada pela autora 

 

Entretanto, o IGC é um ranqueamento bastante geral, em que se pode observar as 

relações entre ensino e pesquisa de maneira também geral. O resultado é divulgado por 

instituição, não por curso ou área. Através deste instrumento, é possível comparar a nota que 

uma instituição obtém para a graduação e as notas de mestrado e doutorado. A 

constatação de um equilíbrio entre ensino e pesquisa poderia ser verificado pela 

observação de um equilíbrio entre as diferentes notas. Todavia, esta não é uma 

observação precisa. Embora se possa ter uma expectativa de que a universidade deveria 

desenvolver-se de maneira integrativa, sabe-se que as relações entre uma atividade e 

outra, se acontecem, limitam-se às suas áreas respectivas, uma vez que corresponde à área 

de atuação do docente. Se determinada instituição possui conceito 3 nos três níveis 
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avaliados, este resultado poderia ser resultante de boas notas para cursos de graduação em 

Engenharias e níveis insatisfatórios em Ciências Biológicas, por exemplo, enquanto que a 

pós-graduação nas mesmas áreas obteria, nesta suposição, um conceito inferior, e a pós-

graduação nas áreas de Ciências Biológicas compensaria a diferença. Neste caso, o 

conceito entre graduação e pós-graduação poderia ser equilibrado pelo bom desempenho de 

pós-graduações em áreas totalmente diversas, escondendo, na verdade, uma forte 

separação. 

Porém, se, com base nestas universidades, fossem selecionados cursos de várias 

áreas com suas respectivas pós-graduações, seria possível uma verificação mais efetiva. 

Assim, mantendo a listagem disposta anteriormente, foram considerado os grupos de 

dados que poderiam ser analisados. O IGC é resultante de dois cálculos prévios, o CPC e a 

avaliação trienal Capes. Embora a Capes disponibilize os resultados de suas avaliações desde 

2004, o CPC tem início somente no ano de 2007. O cruzamento dos dados deve respeitar 

uma simetria temporal para que a comparação se apresente plausível. Então, considera-se 

as avaliações da Capes a partir do ano de 2007. O CPC, por outro lado, embora apresente 

resultados anuais, obedece à alternância de cursos avaliados pelo ENADE, que se 

repetem a cada três anos. Neste espectro, os grupos de cursos mais seguros para fazer a 

comparação, considerando também a sua maior diversificação em áreas do conhecimento, 

são aqueles avaliados nos anos 2008 e 2011, que devem ser confrontados com a avaliação 

trienal Capes de 2010. Os cursos agrupados nestas seleções são: Arquitetura e Urbanismo, 

Biologia, Ciências Sociais, Computação e Informática, Engenharias, Filosofia, Física, 

Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e os cursos Tecnológicos. 

Selecionou-se, então, por escolha aleatória, respeitando a diversidade de grandes áreas 

a ser contempladas, cinco cursos: Biologia, Ciências Sociais, Engenharias (agrupando a 

totalidade das modalidades), Física e Letras. 

Foram coletados os dados referentes ao CPC destes cursos, nas instituições 

selecionadas, de acordo com os dois anos de referência. Em seguida, coletaram-se os 

dados da avaliação trienal Capes 2010 dos programas de pós-gradução nas áreas 

correspondentes: Ciências Biológicas I, II e III, Antropologia/Arqueologia, Ciência Política 

e Relações Internacionais, Sociologia, Engenharias I, II, III, IV, Astronomia/Física e Letras. 

O Anexo II reúne esta seleção primária de dados. 

Uma vez realizada a coleta, procurou-se agrupar as instituições e seus respectivos 

cursos de pós-graduação e graduação, com os resultados das avaliações. Os conceitos 
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foram, como nas tentativas anteriores, convertidos na escala de 0 a 10, tendo como base o 

conceito Capes e o CPC Contínuo. De cada uma das colunas com conceitos equivalentes 

gerou-se outra com as médias aritméticas de cada curso. As notas do CPC de 2008 e 2011 

foram depois agrupadas em uma única coluna, com base na média entre os dois. Após o 

posicionamento de todos os elementos, deu-se início ao cálculo do desequilíbrio. 

Considerando, mais uma vez, o intervalo de -0,50 e +0,50 como os 

valores correspondentes ao equilíbrio, as diferenças entre os resultados da graduação e da 

pós-graduação que extrapolassem este limite seriam compreendidos como manifestação de 

assimetria entre as atividades acadêmicas. Uma taxa de desequilíbrio superior a 50% 

confirmaria a separação. 

Atentando-se somente às áreas que apresentavam avaliação nos dois níveis 

acadêmicos, a tabela a seguir apresenta os resultados da coleta. As 20 instituições 

selecionadas e suas áreas corresponderam a 69 combinações para verificação. Destas, 

apenas 12 não apresentaram desequilíbrio, contra 57. Este valor corresponde a uma taxa de 

82%. Deste, 66% é uma desarmonia que favorece a pesquisa. Se o limite fosse alterado 

para um intervalo entre -1 e +1, ainda assim mantém-se o diagnóstico. Nesta nova margem, 

o índice de equilíbrio apresenta-se mais elevado: 40%. Contudo, o desequilíbrio entre 

ensino e pesquisa, em 41 dos casos, é 73% predominante para a pesquisa. 
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Tabela 26 – Comparação entre resultados avaliação Capes e CPC, instituições selecionadas, Brasil, 2008-2011 
Fonte: Capes e Inep 
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Fonte: Capes/Inep 

Nota: Elaborada pela autora 
 
 
 

Os dados confirmam as teses debatidas há mais de 30 anos por pensadores das 

relações universitárias (Kerr, 1972; Coelho, 1988, Schcwartzman & Castro, 1986, 

Moraes, 1998; Chamlian, 2003; Gamboa, 2003). Porém, este diagnóstico não implica em 

uma situação irreversível, sendo possível vislumbrar tentativas práticas de sua superação. 
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5. POLÍTICAS DE INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES 

UNIVERSITÁRIAS 
 
 

“(...)a qualidade docente e a do ensino são diretamente vinculadas à 

geração e ao domínio do conhecimento e não apenas à sua 

transmissão.” (Flávio Fava-de-Moraes & Marcelo Fava, 2000:73) 
 

5.1 O REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 
 
 

O Brasil tem perto de 380 mil docentes de ensino superior, dos quais, 94,5% estão em 

exercício. Seus maiores empregadores, as universidades, contratam hoje mais de 190 mil. 

2/3 dos docentes brasileiros possuem mestrado e/ ou doutorado, enquanto o restante assume 

a sala de aula somente com a graduação ou, no máximo, uma especialização. A rede privada 

possui o maior número de professores. Mas seus docentes com mestrado e/ou doutorado 

são proporcionalmente menores. E a proporção de mestres e doutores é também 

diferenciada. Enquanto a rede pública concentra em sua maior parte, doutores, a rede privada 

emprega em maior medida mestres. Um pouco mais de 80% dos docentes das instituições 

públicas trabalham em regime integral, contra 25% daqueles das instituições privadas. 

Ao buscar traçar o perfil do professor universitário hoje, o Inep (2013) calculou uma moda 

para cada categoria administrativa. E um professor do ensino público, de acordo com o perfil, 

está na faixa etária dos 47 anos, é doutor e, seu regime de trabalho, integral. Já o professor 

do ensino privado tem o perfil mais jovem, 34 anos, cuja formação máxima é o mestrado e 

é horista. Ambos são masculinos. 

A predominância masculina no corpo docente está em processo de transição. O 

aumento da participação feminina no corpo discente dos cursos de graduação, mestrado e 

doutorado apontam para isso. 56,9% das matrículas em cursos de graduação no país são de 

mulheres (INEP, 2013). Desde 1997, as mulheres representam mais de 50% do corpo 

discente de mestrado do país. Recentemente houve um aumento na proporção. Em 2009, 

53,5% dos títulos de mestrado concedidos foram para elas. Já com relação ao doutorado, a 

mudança na distribuição ocorreu em 2004. Em 2008, o índice de doutoras tituladas no Brasil 

alcançava 51,5%, com crescimento maior na região Nordeste. Em uma comparação 

internacional, o Brasil é o terceiro colocado entre os países com maior participação 

feminina de doutores (Figura 9). 
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Figura 9 – Participação percentual das mulheres no número de doutores titulados, 2004, países 

selecionados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CGEE (Extraído de: Doutores, 2010:43) 
 
 

Um dado porém, que se mantém a respeito da categoria nas universidades 

públicas, é a predominância do regime integral, que compreende a dedicação exclusiva. 

Afirma o relatório de prestação de contas da UFS de 2014: “A qualidade educacional é 

algo que a UFS tem buscado preservar, através das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão dos docentes. Para executar esta tríade, a Instituição continua a priorização do 

regime de dedicação exclusiva no seu quadro docente efetivo.” (VASCONSELOS, 

2014:118). 

Diz-se que a tríade ensino, pesquisa e extensão promove a qualidade, portanto 

os professores devem ser prioritariamente contratados neste regime. A contratação sujeita ao 

Regime Jurídico Único140, apesar de majoritária, e pressupor o desenvolvimento 

                                                           
140 A legislação federal prevê dois regimes de trabalho diferentes: o celetista e o regime estatutário. O 

regime celetista tem o nome proveniente da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), estabelecida pelo 

Decreto-lei nº 5.542/43, sancionada por Getúlio Vargas, que tinha como objetivo unificar a legislação 

trabalhista do país em um único documento. Estas normas que determinam as relações de trabalho entre 

empregado e empregador perduram até os dias de hoje. As discussões sobre a elaboração da CLT foram 

acompanhadas daquelas que discutiam o tratamento aos funcionários públicos civis, sendo o ano de 1938 

aquele que marca a introdução do regime estatutário na administração pública. Uma das características 

fundamentais que diferenciam os dois regimes é a estabilidade de emprego, prerrogativa dos funcionários 

públicos. A demissão, neste regime, só acontece em casos excepcionais. Normalmente, um servidor que 

trabalha sob o regime estatutário mantém-se assim até sua aposentadoria. O regime estatutário, em 

oposição ao celetista, não pressupõe acordos entre as partes envolvidas no contrato de trabalho. As 

condições do exercício de trabalho, suas leis e regulamentos são determinados pelo poder público. Neste 

regime, na verdade, não há contrato de trabalho. O vínculo entre o servidor público estatutário e a pessoa 

federativa é entendido como jurídico-administrativo. Até 1987 era possível que a administração de um 



161 
 

integrado das atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão pelo professor, não prevê 

controles ou acompanhamentos que assegurem o pleno exercício destas atividades. Em 

sistemas acadêmicos mais consolidados, como o europeu e o estadunidense, os contratos de 

docentes são subdividos em part time e full time, em que o segundo seria o equivalente ao 

professor com contrato de dedicação exclusiva, o que não necessariamente indica 

a estabilidade no emprego. Complementando as informações citadas no subitem 2.9, no 

Brasil, a lei número 12.772, promulgada em dezembro de 2012, define 13 níveis diferentes 

para a carreira docente: auxiliar (1 e 2), assistente (1 e 2), adjunto (1, 2, 3 e 4), associado 

(1, 2, 3 e 4) e titular. Além disso, uma medida provisória (614) assinada pela presidente 

Dilma Roussef, em maio de 2013, redefine os níveis como classes, subdivididas em A, B, 

C, D e E, sendo E a mais elevada, atribuída ao professor titular, quando se chega ao ápice da 

carreira. Os contratos de docência dentro do Regime Jurídico Único para professores Auxiliar 

e Assistente, são, de certa maneira, equivalentes ao part time. O que os diferencia dos 

demais é, além da remuneração um pouco inferior, a titulação mínima. Graduação e/ou 

especialização para os primeiros, e mestrado para os segundos. A política nos últimos anos 

para a carreira docente manifesta um esforço de gradualmente extinguir estas duas 

categorias, dando preferência para que os contratos se iniciem pelo cargo de Adjunto 1. Em 

uma equivalência mais aproximada, part time, então, seriam os docentes com contrato 

temporário. 

Nos sistemas europeu e norte-americano, com tênues diferenças, a categoria part time 

ainda é divida em três: postdoc, junior lecturer ou assistant professor e senior lecturer 

ou associate professor, citados aqui em ordem crescente na cadeia hierárquica. O pós-

doutorado é considerado o primeiro canal de recrutamento profissional de novos 

acadêmicos, dirigido a pessoas que recém obtiveram o título de doutor. Diferentemente do 

Brasil, nestes sistemas, o pós-doutorado não é uma espécie de contrato estudantil 

remunerado através de bolsa. A relação profissional é mantida por meio de contrato de 

trabalho e está sujeito às leis trabalhistas de cada país. Aliás, em muitos casos 

odoutorado é também compreendido desta maneira, de modo que alguns afirmam “I’m 

working on my PhD thesis” e não “studying”. O junior lecture, admitido a partir de um 

contrato temporário, tem como função básica dar aulas e auxiliar (orientar) estudantes. 

                                                           
órgão público definisse sobre qual regime estabeleceria suas admissões. Mas a Constituição de 1988 

estabeleceu a exigência de um Regime Jurídico Único para padronizar as relações entre servidores e a 

Administração Direta, Autárquica e Funcional da União. Este foi formalizado em lei em 11 de dezembro de 

1990, através do Decreto nº 8.112. (PASSOS, 2014). 
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Este é normalmente um professor em início de carreira. Aqueles que aspiram um 

contrato de tempo integral são encorajados a também realizar pesquisa. Nos Estados Unidos, 

estes são absorvidos majoritariamente pelos colleges. Em média, naquele país, os 

vencimentos do junior lecturer estão um pouco acima da metade daqueles com tempo 

integral. Já o contrato de senior indica uma elevação de posição na escala hierárquica após 

alguns anos de experiência, o que significa um crescimento também não apenas dos 

rendimentos, mas do seu papel em pesquisa, liderança e outras responsabilidades (ALBATCH 

et al., 2012). 

Em 1998, um grupo de cientistas brasileiros141 reuniu-se para escrever um 

manifesto sobre a universidade, chamado o Manifesto de Angra. Para seus signatários, as 

carreiras acadêmicas deveriam ser diferenciadas em duas: o contrato de dedicação 

exclusiva e o de dedicação parcial. Este último para docentes de carreiras mais 

profissionalizantes, que possivelmente integram o exercício didático a alguma prática 

profissional em outra atividade econômica. Já o contrato de dedicação exclusiva, 

essencial para assegurar a prática de pesquisa, deveria ter sua concessão condicionada à 

justificação da produção intelectual do docente, e somente mantida conforme 

acompanhamento desta produção. O contrato de dedicação exclusiva tampouco deveria 

estar necessariamente ligado à estabilidade, especialmente aos docentes dos primeiros 

escalões, “pois tende a induzir uma acomodação e a bloquear o acesso a jovens melhor 

qualificados”. (1998:4). Estes também defendem uma maior diferenciação salarial entre os 

vários escalões, justificando que isto estimularia a progressão na carreira. Todavia, esta 

medida vai de encontro à crítica sobre a alta disparidade salarial no país. 

Nos Subsídios para a Reforma da Educação Superior, a ABC (2004) defende uma 

extensão do período do estágio probatório para 5 anos, condicionado pela avaliação 

rigorosa realizada por pares externos à instituição, defendendo que avaliação deixe de ser 

meramente “pró-forma”, como tem sido até então. Estas medidas, ao menos propõe-se a 

estabelecer alguns meios através dos quais é possível ao menos controlar o exercício das 

atividades previstas no contrato. 

 
 

                                                           
141 São eles: Alaor Silvério Chaves, Alberto Carvalho da Silva, Alzira Abreu, Carlos Alberto Aragão de 

Carvalho Filho, Carlos Henrique de Brito Cruz, Carlos Lessa, Carlos Vogt, Eduardo Moacyr Krieger, Esper 

Abrão Cavalheiro, Gilberto Cardoso Alves Velho, Glaci Zancan, Herch Moysés Nussenzveig, Isaias Raw, 

Jacob Palis Junior, José Arthur Gianotti, José Fernando Perez, Leopoldo de Meis, Luciano Coutinho, Luiz 

Bevilacqua, Luiz Fernando Dias Duarte, Luiz Pinguelli Rosa, Margarida de Souza Neves, Maria Manuela 

Ligeti Carneiro da Cunha, Roque Laraia, Sérgio Henrique Ferreira e Simon Schwartzman. 
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5.2 INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 

A primeira iniciativa criada propriamente no sentido de unir graduação e pós-

graduação foi promovida pelo CNPq em 1987 na forma das bolsas de iniciação científica 

(ALENCASTRE et al, 1996), política que foi gradualmente incorporada pelas agências 

de fomento estaduais. A bolsa de iniciação científica é a concessão mensal de um valor 

inferior ao salário mínimo142, cuja vigência não poderá superar três anos. A condição para este 

auxílio depende que o estudante desenvolva atividades de pesquisa, acompanhado de um 

orientador, com uma jornada de 20 horas semanais. O orientador é um docente que obtém 

a bolsa através de solicitação enviada à universidade ou instituição de ensino superior 

ao qual está vinculado. O discente pode tornar-se bolsista de iniciação científica enviando 

solicitação diretamente à universidade ou a partir de escolha do orientador. 

A bolsa de iniciação científica é amplamente compreendida como uma política com 

muitas vantagens, tanto para o estudante quanto para o país. Existem casos em que o 

orientador explora o trabalho do estudante para fazê-lo executar tarefas burocráticas, que 

deturpariam o objetivo do programa, como denunciam os pesquisadores Fava-de-Moraes e 

Moraes (2000). Entretanto, no geral, seus resultados são positivos. Ao aproximar o 

estudante com o fazer pesquisa, a iniciação científica promove o aprimoramento de 

habilidades que o capacitam tanto para uma pós-graduação bem sucedida, quanto para 

lidar com situações na vida profissional que lhe exigem a resolução de problemas de 

forma criativa e original (FAVA-DE-MORAES & MORAES, 2000). 

No entanto, como foi verificado na Figura 7, os números de concessão desta 

modalidade de bolsa estão diminuindo desde 2011, em um momento em que a expansão 

universitária encontra novo fôlego, o que indica uma diminuição do percentual de 

estudantes contemplados com um auxílio que já era bastante restrito. 

 
 
 

5.3 TIROCÍNIO DOCENTE 
 

O estágio de docência é uma das poucas atividades institucionais que une o 

estudante de pós-graduação e os estudantes de graduação. A pós-graduação no Brasil, 

                                                           
142 Atualmente o valor da bolsa de iniciação científica é de 400,00 reais, segundo informação da agência em 

sua Tabela de Valores de bolsas (http://www.cnpq.br/web/guest/no-pais). O salário mínimo no país, de acordo 

com o último ajuste em dezembro de 2014, é de R$ 788,00. 
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desde sua fundação, tem um enfoque bastante acentuado para a prática da pesquisa e a 

formação do pesquisador, o que contrasta com um de seus principais objetivos: a 

formação de professores para o sistema de ensino superior. Os novos mestres e doutores 

tornam-se aptos para o desenvolvimento de pesquisa, enquanto a formação para o ensino tem 

uma atenção secundária (PIMENTEL et al, 2007). 

Por isso, em 1999 a Capes estabeleceu uma medida para aproximar os estudantes deste 

nível de ensino ao outro aspecto de sua prática profissional. Em publicação no Diário 

Oficial da União (DOU, 2000), a entidade tornava obrigatória a prática de estágio de docência 

para todos os bolsistas estudantes de pós-graduação, por um período mínimo de um semestre 

para estudantes de mestrado e dois para doutorado. Dois anos depois, a exigência se 

flexibilizou, mantendo a obrigatoriedade, nos programas que possuíam os dois níveis de 

titulação, apenas para o nível de doutorado (CAPES, 2002). Já a última portaria que emite 

regulamentos a respeito das concessões de bolsas (DOU, 2010), não indica alterações a 

respeito da obrigatoriedade do período mínimo para o tirocínio, estabelecendo em 

acréscimo apenas um limite máximo para a prática: dois semestres para o mestrado e três para 

o doutorado, especificando que estes não podem exceder às quatro horas semanais. 

O CNPq, por outro lado, não faz nenhuma exigência para que seus bolsistas 

desenvolvam atividade docente143. A prática é facultativa para a maior parte dos 

estudantes de pós-graduação do Brasil, que se formam com habilitação para lecionar no 

ensino superior, sem contudo ter desenvolvido aspectos pedagógicos. Em entrevistas e 

relatórios de atividades (JOAQUIM et al, 2011), estudantes de pós-graduação que 

realizaram estágio de docência defendem a prática e a consideram importante para sua 

percepção do processo de aprendizagem. Porém, lamentam que não há uma estrutura de 

orientação do estudante no estágio, que muitas vezes se constitui na substituição do 

orientador em aulas da graduação. Em muitos casos, os estudantes assumem 

integralmente a disciplina, sem acompanhamento. Sem um preparo do discente que 

ingressa a sala de aula, aumentam-se as chances de que o ensino oferecido seja deficitário e 

com consequências negativas tanto para a formação do novo docente quanto para os 

estudantes de graduação. Além disso, argumentam pela falta de planejamento estrutural, 

uma vez que, para muitos deles, o estágio de docência coincide com o exercício de 

disciplinas. 

Para Chamliam (2003), a ausência da prática contribui para uma desvalorização do 

                                                           
143 Regulamento em: http://www.cnpq.br/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/100352. 
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ensino, defendendo como solução um maior acompanhamento do estudante durante seu 

exercício. A alternativa de se criar uma oferta de disciplina de conteúdos pedagógicos não é 

vista como uma solução, pois mantém o afastamento do discente daquilo que lhe está sendo 

ausente: o exercício em sala de aula. 

 
 
 
 

5.4 A EXPERIÊNCIA DA UFABC 
 

 

Com menos de 10 anos de existência, a Universidade Federal do ABC, sediada nas 

cidades paulistas de Santo André e São Bernardo do Campo, pertencentes ao complexo 

ABC, tem produzido resultados que já a colocam entre as mais conceituadas do país. Em 

2013, a universidade foi a segunda colocada no ranking IGC, e a primeira na contabilização 

do CPC. Em rankings internacionais, é a única universidade brasileira a ficar acima da 

média mundial em termos de fator de impacto, na SCImago. Ainda que estes índices de 

contabilização apresentem aspectos problemáticos, estes resultados são convidativos para 

se pensar o que levou esta instituição, em um espaço de tempo reduzido, a alcançar 

estes patamares. 

A criação da UFABC está conectada com o interesse em se desenvolver um novo 

modelo de ensino superior. Em seu texto de apresentação, que remonta aos ideais 

humboldtianos, afirma-se: “O preceito que rege essa nova proposta é de que as 

universidades devem estar comprometidas com a evolução do espírito, em vez de suprir as 

necessidades materiais dos consumidores.”144 Defende-se a liberdade acadêmica em todos 

os níveis, ao ponto de que menos de 50% da carga horária dos estudantes são preenchidas 

com disciplinas obrigatórias. 

A proposta da universidade tem sua origem em um projeto que foi tentado levar a cabo 

durante 12 anos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por pesquisadores do Instituto 

Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE), liderado pelo 

professor Luiz Beviláquia, um dos signatários do Manifesto de Angra. Em 2004, o reitor da 

UFRJ, Nelson Maculan, que conhecia o projeto, assume a direção da Secretaria de 

Educação Superior do Ministério da Educação, deixando a reitoria. Maculan, então, 

faz o convite para Beviláquia realizar o projeto em uma nova instituição, a ser criada no ABC 

paulista (CHRISTÓVÃO, 2013). 

                                                           
144 Disponível no site da instituição, item Sobre a UFABC, Criação, em: 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=71 
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O projeto pedagógico da universidade (UFABC, 2005) tem como base dois textos 

referenciais: a Declaração de Bolonha (1999), resultado da unificação do sistema de 

ensino superior europeu e produzido pelos ministros da educação do continente, 

estabelecendo principalmente um sistema flexível de créditos e defendendo a mobilidade 

acadêmica; e os Subsídios para a Reforma da Educação Superior, escrita por encomenda do 

Ministério da Educação pela Academia Brasileira de Ciências (ABC, 2004). Neste 

documento, defende-se uma formação inicial básica que evite a especialização prematura dos 

futuros profissionais, como respostas ao alto índice de evasão, que no país chega a 50%, 

sem deixar de contribuir para uma ampliação no ingresso do ensino superior. Além disso, 

uma série de elementos estruturais foram elencados e em boa parte absorvidos pelos 

idealizadores da experiência na UFABC. 

Logo em suas primeiras páginas de seu Projeto Pedagógico afirma-se: 

 

O conhecimento científico e tecnológico está no âmago das novas reformas 

educacionais, seja pela centralidade que ele adquiriu na vida moderna, seja pelas 

transformações que vem sofrendo em decorrência do aprofundamento de sua 

própria dinâmica. Assim sendo, a Universidade Federal do ABC, ao ser criada em 

2005 com enfoque tecnológico, não poderia deixar de propor um modelo 

pedagógico novo, assentado sobre as conquistas científicas do século XX, mas 

voltado para a apropriação deste conhecimento pela sociedade num contexto mais 

construtivo e humano. (UFABC, 2005:2) 

A proposta, em primeiro lugar, assume um caráter interdisciplinar, entendendo as 

limitações levadas pelo processo de especialização. De fato, muitas abordagens teóricas 

desenvolvidas a partir da segunda metade do século XX apontam para as insuficiências das 

especializações para lidar com realidades complexas (Morin, Capra), dificultando uma 

comunicação entre campos diversos do saber. A teoria dos sistemas (Parsons, Luhmann) 

também contribuiu para a mudança de perspectiva, uma vez que os fenômenos passam a ser 

observados a partir de suas relações, e não nos objetos ou “coisas em si”. Na prática, isto 

resultou em uma das medidas institucionais inovadoras. A organização da instituição não 

se dá por departamentos, como normalmente ocorre nas universidades brasileiras, em 

decorrência da influência da reforma americana. Em seu lugar, a estrutura da universidade 

conta com três grandes centros interdisciplinares: Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas, que reúne todas as engenharias; Centro de Ciências Naturais 

e Humanas; e Centro de Matemática, Computação e Cognição. 

A organização nestes três centros obedece ao sentido dado à instituição 
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universitária, na qual a prática indissiociada de “ensino, pesquisa e extensão” está 

relacionada com três ações do conhecimento: descobrir, sistematizar e inventar. Estas três 

devem se distribuir nos três centros, mas têm uma diferenciação de peso entre si. A 

atração pela descoberta seria própria dos cientistas em geral, e daria o sentido ao Centro de 

Ciências Naturais e Humanas. Por sua vez, encontra-se entre os profissionais de 

matemática e computação um apreço ao rigor lógico, enquanto que os engenheiros são os 

artífices da invenção. Com enfoque predominantemente tecnológico, as Ciências 

Humanas nesta universidade cumpririam o papel da formação de cultura geral e 

humanística com o objetivo de fornecer uma postura crítica aos novos profissionais-

cidadãos. 

A perspectiva pedagógica que centra a organização da UFABC está na educação 

continuada, uma vez que se torna consciente de que os avanços tecnológicos a partir do 

século XXI tendem a ser cada vez mais velozes, com períodos de tempo mais curtos de 

durabilidade. Sendo assim, não existe um conjunto de conhecimentos pré-programados a ser 

repassados para o estudante utilizar durante os seus prováveis 40 anos de carreira 

profissional. Enquanto no passado faria sentido um ensino que pudesse conceder ao 

estudante um conjunto acabado de conhecimentos para ser aplicado rotineiramente, hoje o 

aspecto de constantes transformações é mais evidente. Portanto, afirma-se, mais que 

preencher a mente do estudante com uma bagagem de conhecimentos já definidos, é 

preciso dotá-lo para promover sua própria educação continuada. 

Essa preparação deve privilegiar um conjunto de conhecimentos básicos e o 

desenvolvimento de atitudes de questionamento científico que, devidamente 

balizados pelo senso de responsabilidade social derivado da formação humanística, 

serão usados pelo futuro profissional como plataforma de educação e reeducação 

profissional ao longo da vida. (UFABC, 2005:4) 

A estrutura da formação universitária prevista no Projeto Pedagógico seria 

iniciado com um bacharelado em Ciência e Tecnologia com duração de três anos, muito 

próximo ao modelo dos colleges americanos. De formação mais abrangente que os 

bacharelados tradicionais, este dá ao estudante uma formação básica a partir da qual 

poderá optar seguir um dentre cinco caminhos, não necessariamente excludentes entre si: 1) 

buscar a inserção no mercado de trabalho sem uma específica formação, 2) cursar 

Bacharelado em Fìsica, Química, Matemática, Computação ou Biologia; 3) cursar 

Licenciatura em alguma destas áreas; 4) cursar uma especialização profissional em uma das 
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áreas de Engenharia145; e 5) candidatar-se em cursos de Mestrado e Doutorado nas áreas 

referidas anteriormente. 

Os cursos de bacharelado específico e Licenciatura tem a duração de um ano e são 

considerados ciclos complementares, já os cursos profissionalizantes em Engenharia, dois. A 

instituição acredita que a melhor maneira de desenvolver estas habilitações deve passar por 

uma flexibilização da matriz curricular. 

Atualmente, a UFABC ampliou sua margem de atuação, oferecendo formação 

também na área de humanidades. Seus bacharelados interdisciplinares estão subdivididos em 

dois: o Bacharelado em Ciência e Tecnologia, já previsto no projeto pedagógico, e o 

Bacharelado em Ciências e Humanidades. Este segundo eixo de formação superior básica 

permitirá ao estudante optar pelo ingresso posterior no bacharelado de Filosofia, Ciências 

Econômicas, Planejamento Territorial, Políticas Públicas ou Relações Internacionais, 

além da opção pela Licenciatura em Filosofia.146 Também, seus cursos de Mestrado e 

Doutorado possuem uma abrangência superior àquela prevista pelo projeto pedagógico, 

subdivididos em Mestrado e Doutorado acadêmico147, Mestrado profissional e Doutorado 

Acadêmico Industrial. Este último consiste em uma titulação nova, dedicada à interação 

entre universidade e empresa, e “resultado de um período passado pelo doutorando em 

laboratórios e centros de pesquisa de empresas e indústrias públicas ou privadas”148. 

As inovações da Universidade Federal do ABC demontram que é possível buscar 

mudanças na estrutura universitária, reformar os objetivos pedagógicos das instituições, e em 

pouco tempo alcançar resultados significativos. 

 
 
 
 
 
 

  

                                                           
145 Os cursos de Engenharia da instituição também se diferem do modo como tradicionalmente estes cursos 

são divididos. Em vez de uma distribuição por áreas de manifestação física (Engenharia Civil, Elétrica, 

Mecânica, etc.), estes são distribuídos pela sua aplicação: Ambiental e Urbana, Aeroespacial, Biomédica, 

Energia, Gestão, Materiais, Informação e Instrumentação, Automação e Robótica. (UFABC, 2006). 
146 Informações em: http://prograd.ufabc.edu.br/cursos 
147 São cursos de mestrado e doutorado da UFABC: Biossistemas; Biotecnociência; Ciência da 

Computação; Ciência e Tecnologia Ambiental, Ciência e Tecnologia/ Química; Ciências Humanas e 

Sociais; Energia; Engenharia Biomédica; Engenharia da Informação; Engenharia Elétrica; Engenharia 

Mecânica; Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática; Evolução e Diversidade; Física; 

Matemática; Nanociências e Materiais Avançados; Neurociência e Cognição; Planejamento e Gestão do 

Território e Políticas Públicas. Disponível em: http://propg.ufabc.edu.br/cursos/#details-0-2 
148 Informações em: http://propg.ufabc.edu.br/doutorado-academico-industrial-dai/ 
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6. OS PILARES DA UNIDADE ENSINO E PESQUISA PARA O MUNDO 

UNIVERSITÁRIO CONTEMPORÂNEO 
 

“O processo pedagógico deve repudiar a postura elitizante 

em favor da integração social do estudante, levando-o a se 

debruçar sobre a História para compreender o mundo em que 

vivemos numa perspectiva pluralista” (UFABC, Projeto 

Pedagógico, 2006:6) 

 
 

“Quanto mais básico o nível de um curso, mais importante é 

que seja ministrado pelos docentes mais experimentados, 

capazes de inspirar e motivar os estudantes.” (Manifesto de 

Angra, 1998: XIV) 

 
 

Ao discutir a ideia da universidade, e as dificuldades e o sentido em alimentá-la 

após as transformações históricas dos séculos XIX e XX, Habermas (1992) demonstra que, 

dentre os três principais aspectos da universidade elaborados pelos reformadores alemães 

(de Humboldt a Jaspers), a unidade ensino e pesquisa ainda conserva a sua validade. 

Esta acepção está baseada no caráter autoreprodutor da ciência, uma vez que caberia aos 

professores formar sua própria descendência profissional. 

Porém, a defesa teórica desta unidade, assinada por diversos autores a partir de 

diferentes perspectivas, enfrenta dificuldades de ser efetivada dada a crescente demanda por 

ensino superior, que exige das instituições uma veloz ampliação de sua capacidade de 

absorção de novos alunos. Esta é a característica que motiva a defesa da separação, 

baseada na crença de que as duas esferas podem se desenvolver melhor se seguem 

caminhos diversificados. A separação implicaria em manter a unidade onde ela é 

predominante, dotando as outras instituições de características próprias para o ensino, 

destinadas, então, à formação profissional. De certa maneira, o Manifesto de Angra, após 

discorrer sobre novas exigências de formação e aprendizagem no século XXI, que 

dotariam o ensino superior de uma forte base científica, parece admitir esta perspectiva, ao 

defender uma “pluralidade de modelos diversos, inclusive dentro das universidades 

públicas” (1998:5). 

Retomando um pouco a discussão do capítulo 2, são basicamente dois argumentos que 

sustentam esta divisão. O primeiro refere-se à excepcionalidade histórica da unidade.  

Afinal, a observação empírica do mundo físico não foi imediatamente absorvida 

pelas universidades. As primeiras instituições que incluíam pesquisadores foram 

comunidades científicas organizadas pelos mesmos, como a Royal Society na Inglaterra e a 

Academia Francesa de Ciências, ambas criadas no século XVII. Estas instituições, ao 
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defender o crescente domínio humano sobre o mundo físico, consequentemente 

assumiam uma postura de confronto em relação às universidades, uma vez que buscavam 

combater as formas de conhecimento tradicionais alimentadas pela cultura escolástica e sua 

erudição clássica. Com a pressão por modernização promovida pelo surgimento da indústria 

no século XVIII, algumas instituições de ensino superior na Escócia, França e Alemanha 

passaram a conceder abertura para uma formação técnica, assimilando o conteúdo da 

ciência natural. Estas, todavia, utilizavam-se de espaços não-universitários para tal 

(hospitais, sistema judiciário, indústria). É neste período que a noção de ensino superior 

passa a ser transformada como escola de ensino profissional especializado. Mas a efetiva 

integração entre ensino e pesquisa só ocorre pela primeira vez no século XIX com a 

fundação da Universidade de Berlim. Portanto, uma vez que a unidade ensino e pesquisa 

só passa a vigorar na reforma alemã, é possível afirmar que esta não é “auto-evidente”, e 

não teríamos nenhuma perda substancial ao financiar e gerir ensino e pesquisa 

separadamente (SCHWARTZMAN & CASTRO, 1986). 

Coelho (1988), por sua vez, ao discutir este argumento, procura realizar um 

resgate histórico sobre como outros países realizaram a conexão entre ensino e pesquisa, e 

ambos na universidade. O que é verdade não apenas tendo em consideração as 

universidades americanas, mas também as russas, que, a partir de 1865, tornaram-se os 

principais centros de pesquisa do país, evolução interrompida pela revolução de 1917. 

Mas, talvez mais importante seja o fato de que nem sempre a unidade ensino e 

pesquisa foi estabelecida sobre a mesma base filosófica. A concepção americana era 

pragmática, visando a prestação de serviços para a sociedade, diferente do idealismo 

alemão, que pouco ou nada dizia sobre os interesses materiais resultantes desta unidade. 

Já o caso brasileiro aproxima-se do francês, uma união feita apesar do baixo valor que 

possui a ciência dentro do ambiente cultural e para as elites dirigentes dessas sociedades. 

Sua conclusão é que as variáveis relações entre ensino e pesquisa nos diferentes 

países acima de tudo revelam diferentes políticas educacionais e científicas. Por sua vez, isto 

indica o importante papel do Estado, independente se num sistema descentralizado como o 

alemão ou mais centralizado como o brasileiro e o francês. Assim, certas medidas 

provenientes do poder público geram resultados que podem ser desejáveis ou não. Se o 

papel do governo no período militar foi capaz de contribuir para uma desintegração entre as 

atividades, hoje pode-se esperar do Poder Público o estímulo a um desenvolvimento 

equilibrado entre ensino e pesquisa nas instituições públicas. Sugere, por exemplo, a 
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Academia Brasileira de Ciências: “Ao invés de sobrecarregar os estudante com tempo em sala 

de aula, deve-se deixar-lhes bastante tempo para o trabalho pessoal, bem dirigido e 

valorizado, criando ambientes favoráveis em laboratórios e bibliotecas, e estimulando 

instrumentos como a iniciação científica” (ABC, 2004:3). 

Ao mesmo tempo, é preciso compreender que há uma dose de conflito entre estas 

esferas (política e científica e/ou educacional), pois, afinal, trata-se também de um jogo de 

interesses. O reconhecimento desta característica levou Edmundo Campos Coelho a 

abandonar a defesa de algum princípio de unidade entre ensino e pesquisa. Pelo contrário: o 

autor rechaça esta noção entendida como o pilar da universidade: “O termo ‘princípio’ 

sempre sugere a conotação de coisa abstrata, fixa e invariável em qualquer tempo e lugar, o 

que confunde mais do que esclarece quando se trata de analisar algo que é variável e 

impermanente”. Além disso, evita o viés romantizado da palavra “ciência”, procurando vê-

la como uma atividade humana entre outras, sem conteúdo transcendental: “o muito de 

mistério e esoterismo associado à ciência constitui-se de mitos criados pelos próprios 

cientistas” (COELHO, 1988:12). 

Para desfazer-se destes mitos, diz o autor, é necessário considerar o 

desenvolvimento contigente da ciência e sua profissionalização. Quando a teoria social 

descobriu a contingência (BRÜSEKE, 2002), ou seja, quando começa a afastar-se de 

conclusões deterministas da história, abre-se para compreender os fenômenos sem a 

necessidade de um fim esperado, seja catastrófico ou utópico. Da mesma maneira, ao 

olhar para o passado, é-se capaz de compreender que “algo é assim, mas poderia ter sido 

diferente”. Além da contingência do processo de profissionalização científica, é válido, 

também, levar em conta que o atual modelo científico não é necessariamente o melhor ou 

mais eficiente, mas sim o vencedor no jogo das forças sociais de determinado momento da 

história. 

A oposição ao “princípio” não reflete uma segunda oposição, isto é, à unidade 

entre as duas atividades. Para o autor, o que diferencia a universidade de outras 

instituições da sociedade, e que justifica sua manutenção é: “adquirir, avaliar, transmitir e 

criar conhecimentos através do estudo sistemático, da reflexão metódica, da aplicação de 

técnicas de observação, regras de evidência e do raciocínio lógico” (1988:137). A 

aquisição, a avaliação, a transmissão e a criação de conhecimentos se resumem na 

interrelação ensino e pesquisa. E, apesar de rejeitar o que chama de mito da ciência, 

Coelho tem uma ideia clara sobre o que deve fazer o cientista e o que compõe sua ética 
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profissional: o pensar livre e honesto. 

O segundo argumento que sustenta a separação, segundo o sociólogo, está 

baseado no fato de que as atividades de ensino e pesquisa são radicalmente diferentes 

entre si. Esta visão receberia apoio de ideólogos da comunidade científica. Se se entende que 

ensino nada tem a ver com pesquisa, consequentemente defende-se que a segunda tem sua 

própria lógica de desenvolvimento. Ensinar e pesquisar, mais que duas atividades distintas, 

seriam profissões diversas. A defesa desta posição tem legitimado o afastamento de muitos 

docentes de suas tarefas pedagógicas, especialmente na graduação. Não obstante, é 

possível reconhecer o ganho significativo de formação do estudante, quando desde o início 

ele está próximo da dinâmica do fazer ciência. 

 
 

6.1 ENSINAR E PESQUISAR; ENSINAR A PESQUISAR, PAPEL DO 

PROFESSOR 
 
 

“Só através do docente-pesquisador é que poderemos ter um 

ensino estimulante, novo, capaz de dar ao aluno o espírito da 

criação ou o espírito de crítica” (Carlos Chagas) 

 
 

Maria Isabel Cunha (1996), professora titular da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Pelotas, redefine a compreensão sobre a indissiociação entre 

ensino e pesquisa. Aparentemente, e dado o modo como foram estruturadas as 

universidades, esta indissociação implicaria no fato de o professor universitário dar aulas e 

também estar vinculado a algum projeto de pesquisa. Entretanto, diz a autora, sendo o aluno 

o centro do processo ensino-aprendizagem, a indissiociação deve ser estruturada a partir 

dele. O foco no estudante implica em uma mudança de metodologia pedagógica, que 

consistiria em estimulá-lo a aprender a pesquisar, dando atenção à prática da dúvida. 

Ainda assim, mesmo partindo de uma compreensão tradicional da unidade, existe um 

consenso (PRICE, 1963; MORAES, 1998; DEMO, 2014), de que o docente que desenvolve 

pesquisa tem a tendência a ser mais bem sucedido nas atividades de ensino. Ainda que sua 

participação na comunidade científica seja de pouca relevância, este docente está 

habituado ao método científico, entende o conteúdo de sua disciplina, o pensamento 

crítico, e está atualizado com o conhecimento de fronteira, conhece a dinâmica da 

exposição de ideias e seu confronto. Ou seja, uma vez que assinam um contrato 

universitário de dedicação exclusiva, não faz sentido que aqueles que preferem se dedicar à 

pesquisa, desvalorizem o seu papel no ensino. O oposto tampouco o faz: o desleixo em 
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relação à pesquisa, para aqueles que dedicam seu tempo somente ao ensino. Quando 

entendidas como complementares entre si, há um mútuo amadurecimento entre estas 

atividades. 

A habilidade do professor, argumenta Coelho, não depende exclusivamente de sua 

capacidade de apresentação oral, ao contrário do que pensam aqueles que veem como 

única forma de transmissão de aprendizagem as aulas expositivas diante de um grupo de 

estudantes. O central, especialmente quando se trata de ensino superior, é a relação 

professor/aluno, que era, aliás o elemento básico das primeiras universidades. A bem 

sucedida experiência da USP em sua fundação, com a contratação de professores 

estrangeiros não necessariamente renomados, porém também pesquisadores, especialmente 

nas áreas tecnológicas, é uma demonstração de como ensino e pesquisa podem se 

complementar, incrementando a formação dos estudantes. 

Também Pedro Demo (2014), professor titular aposentado pela Universidade de 

Brasília, opõe-se aos métodos meramente instrucionistas, como chama, ou seja, aqueles em 

que se considera que a via do aprendizado se dá pelo processo em que o professor reúne 

e repassa informações de maneira exaustiva. Coelho observa esta abordagem na concepção 

de Schwartzman, que, distinguindo ensino e pesquisa, identifica o primeiro como o 

fornecimento de informações já digeridas. Nesta diferenciação, ensino e pesquisa pertencem 

a dinâmicas diferentes. Ou seja, ao defender a separação, também não vê como necessária 

a atividade de ensino para um pesquisador. Coelho contrapõe-se à  perspectiva de 

Schwartzman a visão do cientista brasileiro Carlos Chagas, que reconhecia uma continuidade 

e uma inter-relação permanente. Para Chagas, o ensino, ainda que seja para a formação de 

profissionais, é algo dinâmico, criativo, que deve estimular a autonomia da descoberta 

no estudante. 

Como argumenta Demo (2014), a abordagem que vê no professor um mero 

transmissor de conteúdo já estabelecido possui dois pontos problemáticos. Um deles é o fato 

de que atualmente – após o advento da internet – existem vários meios de o estudante acessar 

as informações que em outra época detinham as instituições de ensino. Insistir em 

salvaguardar esta exclusividade seria condenar estas instituições à obsolescência. O 

segundo e mais urgente é que ela encerra o papel do estudante como um memorizador de 

conteúdos, e não como alguém que deve buscar o conhecimento através de uma 

investigação. Em uma nova abordagem pedagógica, os alunos devem ser transformados em 

pesquisadores. O aprendizado deve ser promovido pela pesquisa. 
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Relacionados com esta interpretação estão os escritos de um dos mais importantes 

pensadores da educação no Brasil, continuador de Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira: Paulo Freire. Freire critica o humanismo proveniente de uma concepção 

“bancária” da educação, cujo fim último produz o contrário do que propaga. Nesta 

concepção, os educandos não são mais que depósitos de informação e precisam guardar, 

arquivar e acumular. Não há, nesta perspectiva, humanismo, mas automatismo. Esta 

postura entra em contradição com a vocação ontológica do homem, que é “ser mais”. Ao 

falar sobre a Educação e o Processo de Mudança Social, afirma: “É necessário darmos 

oportunidade para que os educados sejam eles mesmos” (Ibid.: 32). Ainda assim, a 

educação “bancária” não impede completamente o surgimento do ímpeto questionador e 

criador humano. Aqueles que passam por esta formação podem, cedo ou tarde, darem-se 

conta de sua contradição, repensando, assim, as maneiras de aprender. 

Esta superação se dá no âmbito da educação problematizadora, aquela que serve à 

libertação, ou emancipação humana. Freire chega a sugerir uma nova terminologia. Não 

mais educador do educando ou educando do educador. A relação que se estabelece em um 

processo libertador de aprendizagem baseia-se em um constante diálogo entre o 

educador-educando e educando-educador. Todavia, a nascente desta dialogicidade não está 

no momento em que os indivíduos envolvidos com a educação se encontram. O processo 

educacional inicia-se quando o educador-educando pergunta-se sobre o que dialogar com 

seus educando-educadores, isto é, sobre o conteúdo programático da educação. Ou seja, 

embora Freire dê primazia ao diálogo, fazendo com que o processo educacional seja uma 

via de mão dupla, o compromisso inicial está nas mãos do educador-educando, isto é, 

o professor. Da mesma maneira, Maria Isabel Cunha define o professor “como o ator especial 

na definição da prática pedagógica” (1996:35). 

Pedro Demo sugere que a primeira transformação na direção da autonomia do 

estudante, que o fará capaz de reconstruir o conhecimento, passa pela transformação do 

docente: “se o docente só dá aula, sem produção própria, não podemos superar o 

instrucionismo dominante na escola e na universidade” (2014: 2). Para Demo, a educação 

científica só poderá prosperar no país se o foco se dirigir para a formação docente. Seu 

entendimento dessa formação passaria por uma reformulação estrutural do sistema de 

ensino em geral. O autor questiona a qualidade da formação dos nossos formadores e 

defende a promoção da educação científica desde a educação básica. Porém, para tanto, é 

importante repensar sobre como preparar os novos educadores para a ciência. Então, 
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defende a busca de outros métodos ou estratégias de aprendizagem. Para Wolf (1993), a 

principal ênfase do ensino superior deveria estar na formação básica mais abrangente, 

antes de sua especialização profissional. A ciência básica poderia abrir as condições para a 

produção do conhecimento específico; o contrário dificilmente ocorre. 

Edmundo Campos Coelho nos oferece uma pergunta retórica: “quem, se não os 

próprios cientistas, são estes ‘homens indispensáveis’ para fornecer a base científica ao 

ensino universitário e melhorar sua qualidade?” (1988:26). Os cientistas são os mais 

aptos a ensinar ciência, no sentido de tornar possível a compreensão do conhecimento 

como busca do saber. É imprescindível que os docentes universitários sejam também 

cientistas. Da mesma maneira, o cientista que trabalha em uma universidade deveria 

estimular-se a ensinar. O mesmo afirma Moraes (1998) quando defende que são aqueles 

professores que já tiveram algum contato com o procedimento da pesquisa, ou seja, da 

utilização de determinados instrumentos de investigação, do caminho da descoberta de um 

saber os mais preparados para realizar esta etapa do ensino. O autor duvida que um professor 

que não se mantenha constantemente informado a respeito das novas direções de sua 

disciplina ou sua área em geral seja capaz de desempenhar um bom papel em sala de aula 

com seus estudantes. Para Moraes, uma universidade que não realiza pesquisa, tampouco 

é capaz de oferecer um bom ensino. 

Além disso, como lembra Coelho (1988), muitos defensores da secessão 

defenderiam a ideia de que o corpo científico seja formado por uma “comunidade de 

talentos”. Esta consideração revelaria que, na verdade, o mito da ciência abriga outro 

mito: o da quase exclusividade sobre o dom do talento. A isto contrapõe com uma 

afirmação comum: pessoas de talento existem em todas as áreas profissionais. Outrossim, se, 

na ciência, talentosa, ou criativa, é uma pessoa que contribua significativamente para o 

progresso científico, então não há evidência de que a área científica como um todo, dados 

nossos índices de produtividade, está composta em sua maioria de pessoas talentosas. 

Ao mesmo tempo, vale considerar que mesmo em grandes centros, grande medida da 

pesquisa realizada não é original ou de fronteira, mas sim “ciência normal”, como 

defenderia Thomas Kuhn (1962/2013). A atividade científica está mais próxima da montagem 

de um quebra-cabeças que do desenvolvimento de um novo, ou a criação de novas peças. 

O grau de inovação no cotidiano científico é baixo. 

Considerando as teses sobre a ciência normal, sabe-se que o número de cientistas em 

uma sociedade é muito maior do que o número de cientistas responsáveis por grandes 
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avanços. Há, portanto, uma massa de cientistas cuja produção não alcança grande 

impacto, em termos de resultados. Este é o caso da maior parte dos docentes-

pesquisadores. Por sua vez, a contratação de um docente em regime de dedicação 

exclusiva em uma universidade realiza-se para que suas atividades sejam de ensino e 

pesquisa (e/ou extensão). Sabemos, até mesmo pelos incentivos institucionais oferecidos, que 

a principal contribuição de um pesquisador para a sociedade é uma nova publicação 

científica, independente de sua qualidade ou seu valor. Este “produto final” do trabalho  

acadêmico é a condição para que o docente permaneça em seu circuito de debates e 

mantenha outras funções para o qual é remunerado. Mas, a sociedade ganha, realmente, 

com o que ele faz em suas outras funções, ou seja, o ensino: “a pesquisa não é e não pode ser 

uma ocupação de tempo integral” (:37). 

Se, ainda assim, muitos docentes considerarem a sala de aula uma experiência 

desinteressante, a sugestão de Coelho é a de que existem outras oportunidades 

profissionais para estes que se equivocaram ao eleger a universidade para trabalhar. Estas 

duas atividades compõem o exercício de um mesmo profissional, pois, como afirma a 

própria comunidade científica, representada pela Academia Brasileira de Ciências: 

Para formar recursos humanos altamente qualificados, é essencial que tenham a 

oportunidade de atuar e conviver com pesquisa na fronteira do conhecimento. A 

atividade de pesquisa traz contribuição insubstituível para este fim, por 

desenvolver o raciocínio independente, a criatividade e o método na abordagem de 

novos problemas. Jovens profissionais assim formados, dentro dos mais altos 

padrões acadêmicos e éticos, são uma das principais contribuições da nossa 

universidade pública para preservar um Brasil livre e torná-lo um país mais 

educado e mais justo. (ABC, 1998:6) 

 
 
 
 

6.2 ÉTICA ACADÊMICA 
 
 

Dentre os caminhos para buscar o realinhamento das atividades universitárias 

principais, Kerr (1982) propõe um equilíbrio entre o volume de verbas destinados a 

projetos e o fundo geral de pesquisa da universidade. Os membros da ABC (2004), ao 

definirem as recomendações para uma reforma no sistema superior, sem descrever o 

reconhecimento de uma separação entre as atividades, defendem a preservação do 

financiamento tradicional da pesquisa pelas agências de fomento, porém com uma 

porcentagem destinada diretamente à instituição, reservada para reformas em sua 
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infraestrutura. A busca de uma paridade na distribuição das verbas pode ser um primeiro 

passo rumo à simetria no desenvolvimento de ensino e pesquisa. 

Durante sua discussão, o autor de Sinecura Acadêmica argumenta que todos os 

problemas existentes nas universidades que levam ao seu “dualismo estrutural” – como as 

alterações da política salarial que tem também induzido a busca por complementação de 

renda para além da instituição – possuem uma via especial para que sejam superados: a 

ética acadêmica. Com base nisto, defende a importância da manutenção da unidade 

ensino e pesquisa onde já existe a expectativa de sua execução: no exercício do professor 

universitário. Afinal, afirma: “ensinar e pesquisar não são atividades incompatíveis, mas 

apenas podem se organizar diferentemente dentro do mesmo papel visto que ambas 

competem entre si pelo tempo do professor: quanto mais de uma, menos de outra.” 

(1988:133) 

Moraes, ao enumerar as características específicas da universidade em relação a 

outros cursos de ensino superior149, admite que o ensino e a pesquisa “são e devem ser o 

coração da universidade” (1998:21). Por isso, afirma que a “universidade tem que 

reivindicar, obter e garantir um espaço relevante para o estudo e ensino daquilo que é 

geral” (1998:27). Para Moraes, assim como para outros autores, o professor é o principal 

responsável pelo desenvolvimento destas atividades, que constituem a missão da 

universidade, sobre a qual ele só poderá manter-se fiel na medida em que também 

observa seus outros compromissos éticos. 

Além do cumprimento das normas de pesquisa e idoneidade na produção 

intelectual, Coelho (1988) enumera quatro compromissos da ética acadêmica: 

1. O compromisso fundamental do professor é com os estudantes, estimulando-lhes 

sua competência e evitando proselitismos. 

2. O docente deve promover a tolerância e o pluralismo de ideias, resultando em uma 

boa convivência com seus colegas. 

3. Há um compromisso também com a sociedade, dado os recursos dispendidos para 

a manutenção de suas atividades. 

4. Por fim, o docente deve estar comprometido com a instituição universitária, que 

significa respeitar a obrigação de desempenhar múltiplos papéis. 

                                                           
149 O autor inclui: 1. “universalidade de campo”, 2. Predominância de matrículas nas áreas de ciências 

naturais e tecnológicas. 3. Atividades de pós-graduação – aprendizagem e prática de pesquisa; por fim, 4. 

Extensão. 
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O autor acredita que a atual “crise da universidade”, como chama, deve-se à perda de 

relevo pela qual passaram os princípios éticos na contemporaneidade, por isso, procura 

resgatá-los. Por outro lado, o sociólogo compreende que boa parte dos pesquisadores 

acaba se mantendo afastado dos interesses da universidade como resultado da forte 

politização do ambiente universitário. Para ele, a forte militância política, que tem 

cooptado também muitos estudantes, tem dificultado um convívio democrático que 

promova o pluralismo de ideias. Por isso, Coelho convoca o topo hierárquico da estrutura 

acadêmica para mobilizar-se no sentido de exercer a liderança e a responsabilidade que lhe 

cabe: por um lado, reconhecer o seu papel político, por outro, o seu papel pedagógico. 
 

“Aos docentes-pesquisadores mais experientes, mais qualificados e mais 

respeitados na comunidade dos pares cabe assumir a liderança intelectual da 

instituição, colocar-se no centro da vida universitária e servir de referência aos 

colegas e aos estudantes” (Ibid.:137, grifo do autor) 

Ainda assim, não se devem esquecer os compromissos nem tampouco os 

privilégios daqueles que escolheram desenvolver seu trabalho na universidade: 

 

“A universidade é uma instituição peculiar à qual a sociedade atribuiu funções 

especiais, para o desempenho das quais conferiu-lhes também privilégios. O 

desempenho destas funções e o gozo destes privilégios conferem, por outro 

lado, responsabilidades e compromissos éticos que distinguem o professor 

universitário com um auto grau de autoridade moral” (Ibid.:135) 

Estudiosos sobre o tema da educação e da universidade (SCHWARTZMAN, 2011), 

e mesmo seus representantes (ABC, 2004), defendem que não sejam somente os atores que 

ocupam posições de dominação na hierarquia estabelecida aqueles que exerçam os papéis 

decisórios na área educacional. Outros atores, igualmente interessados nos produtos e 

resultados da educação também deveriam ter espaço para exercer influência e pensar em 

alternativas para o campo. Mas são, sem dúvida, aqueles atores mais envolvidos neste 

processo os mais capazes de promover uma transformação. 

Nossa época é a época das soluções responsáveis – para o consumo, para o 

desenvolvimento e meio ambiente, para a política em geral. 

Inevitável, agora, é resgatar a conferência promovida em 1919 por Max Weber, 

intitulada Política como Vocação, e dirigida aos aspirantes a profissionais da política. O 

autor faz questão de diferenciá-los dos cientistas, uma vez que a vaidade, sendo o 

principal “pecado contra o Espirito Santo” da vocação do primeiro, é, por outro lado, 

ainda que uma “moléstia profissional” dos segundos, inofensiva para a atividade 
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científica em si. Ao falar da profissão do político, Weber afirma que o desejo de poder que 

não esteja a serviço de nenhuma causa não passa de “pretexto para a exaltação pessoal”. 

Embora nem sempre, a defesa de uma causa está normalmente vinculada ao sentimento 

de responsabilidade. A ausência deste sentimento anula o ânimo para buscar propósitos 

positivos, no sentido da ação política. Mas em um ponto estou em desacordo com Weber, 

talvez pelo contexto histórico que vivo: a atual conjuntura dos fatos salienta que a ciência 

não vive de mera neutralidade axiológica, e que a política tem um amplo significado de 

alcance. Existe, sim, o caráter político, ou ainda, uma causa a ser defendida pelos 

acadêmicos das universidades: o livre pensamento. 

O sentimento da responsabilidade abriga sua ética, em oposição à ética da 

convicção. Motivado por esta última, um indivíduo proclama: “não eu, mas o mundo é que 

é estúpido e vulgar”. Este modo de observar os fenômenos faz com que se recaia sobre 

o mundo a responsabilidade acerca das consequências de atos na verdade individuais. 

Mas, julgados pelo ator, são aqueles sempre primorosos e indefectíveis, assegurados pela 

defesa de uma causa. Não obstante, afirma Weber, independentemente da causa pela qual 

se deseja lutar, todo indivíduo está exposto às consequências do seu agir. Por mais sinceras 

que sejam as tais convicções, sua principal serventia é a de tentar “justificar” moralmente 

“desejos de vingança, de poder, de lucros e de vantagem” (WEBER, 1919/2007:119) 

Todavia, afirma o autor: “Perderá tempo quem busque mostrar, da maneira mais persuasiva 

possível, a um sindicalista apegado à ética da convicção, que sua atitude não terá outro efeito 

senão o de fazer aumentarem as possibilidades de reação, de retardar a ascensão de sua 

classe e de rebaixá-la ainda mais – o sindicalista não acreditará” (Ibid.:113). 

Felizmente, resta-nos uma alternativa para sustentar o agir (em alguns casos 

combinada com a ética da convicção, pois a paixão também é necessária): a ética da 

responsabilidade. A responsabilidade permite uma mente aberta e o reconhecimento de 

nossas fraquezas humanas. Não é tarefa fácil, mas dá mais sentido aos nossos resultados. 

Nas últimas palavras de sua conferência, Weber expõe mais algumas 

considerações acerca da política. Permita-me transcrevê-la aqui, tomando a liberdade de 

trocar a palavra “política” por “docência”, e o leitor pode decidir sobre a sua validade: 

 

A docência é um esforço tenaz e enérgico para atravessar grossas vigas de 

madeira. Tal esforço exige, a um tempo, paixão e senso de proporções. É 

perfeitamente exato dizer – e toda a experiência história o confirma – que não se 

teria jamais atingido o possível, se não se houvesse tentado o impossível. 

Contudo, o homem capaz de semelhante esforço deve ser um chefe, e não 
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apenas um chefe, mas um herói, no mais simples sentido da palavra. E mesmo os 

que não sejam uma coisa nem outra devem armar-se da força de alma que lhes 

permita vencer o naufrágio de todas as suas esperanças. Importa, entretanto, 

que se armem desde o presente momento, pois de outra forma não virão a alcançar 

nem mesmo o que hoje é possível. Aquele que esteja convencido de que 

não se abaterá nem mesmo que o mundo, julgado de seu ponto de vista, se revele 

demasiado estúpido ou demasiado mesquinho para oferecer o que ele pretende 

oferecer-lhe, aquele que seja capaz de dizer ‘a despeito de tudo’, aquele e só 

aquele tem a ‘vocação’ da docência. (Ibid.: 123-124) 

 

O docente sabe que o pensar livremente que lhe cabe defender não prescinde uma 

base sólida para sua sustentação, o que indica também uma base para o exercício da 

humildade que vem à tona diante da descoberta de um novo horizonte – afinal, sobe-se nos 

ombros dos gigantes. Todo saber é uma arte; toda arte é uma técnica e toda técnica foi 

assim nomeada pela possibilidade de ser ensinada. Também o ensino é uma arte, de modo 

que é possível ensinar a ensinar. 

Se o pensar livre e honesto é papel do cientista, ensinar esta arte é papel do 

professor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Apesar dos seus vários séculos de existência e das várias transformações 

ocorridas, as universidades ainda conservam o papel que lhes foi atribuído no passado. 

Estas instituições continuam sendo responsáveis por uma formação geral, pela formação 

profissional e pelo desenvolvimento de pesquisa. Mais que isso: a universidade brasileira 

também admite sua responsabilidade social, ao guiar-se pela tríade ensino, pesquisa e 

extensão. Até que ponto este papel está sendo cumprido é uma dúvida que não se 

consegue evitar facilmente. 

No Brasil, a existência das universidades formou um importante núcleo 

questionador da ordem política ditatorial. Sua evolução e expansão, contraditoriamente 

financiada pelos militares, contribuiu para uma formação populacional crítica, que fazia 

objeção ao sistema político pressionando o processo de democratização. Como grandes 

responsáveis pelo desenvolvimento de uma cultura humanística e da ciência básica, a 

manutenção das universidades é uma garantia institucional de existência de uma 

população capaz de refletir sobre o mundo que o cerca. Contudo, o valor mais evidente de 

um diploma de ensino superior hoje apresenta-se na forma de recursos financeiros, levando 

a uma reivindicação ainda mais urgente pela ampliação do acesso. Esta demanda é inevitável 

e deve ser atendida, mas não se deve perder de vista que é preciso oferecer algo além de 

um diploma. 

Em 2013, Umberto Eco proferiu um discurso na Universidade de Bologna150, 

reconhecidamente a mais antiga da história ocidental. Este foi encomendado para a 

comemoração do 25º aniversário da Magna Carta da Universidade, assinada em setembro de 

1988 por quase 400 reitores de universidades de várias partes do mundo, embora 

majoritariamente europeus. A Magna Carta foi assinada na ocasião que comemorava os 900 

anos da instituição bolonhesa. Esta estabelecia os princípios fundamentais das 

universidades como sua autonomia, liberdade de ensino e investigação e o 

desenvolvimento de uma cultura de tolerância. Um dos pilares da carta é a ideia da 

mobilidade e intercâmbio acadêmico em todos os níveis, estudantil e docente. 

O discurso de Umberto Eco é em defesa das universidades. O autor se apresenta 

preocupado com o futuro destas instituições, que parecem diluírem-se em um mundo que 

                                                           
150 http://www.disf.it/files/eco-perche-universita.pdf. Há uma versão traduzida por Marco Aurélio 

Nogueira em seu blog: http://marcoanogueira.blogspot.com.br/2014/06/umberto-eco-por-que-as-

universidades.html 
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pode acessar o conhecimento e a informação de qualquer lugar. Ao mesmo tempo, 

procura de imediato reconhecer o seu valor, uma vez que a ideia de uma unidade europeia 

nasceu somente no período de fundação da Universidade de Bologna, em 1088. Aliás, as 

universidades, desde seu início, eram o local em que, através do uso de uma língua 

padrão, o latim medieval, se mantinha o contato amistoso entre diferentes culturas. Os 

promotores desta cultura de paz eram os clérigos itinerantes, os primeiros estudantes a 

fazer intercâmbio, homens como Copérnico, Goffredo de Vinsauf e Tomás de Aquino. 

Eco cita, também, as revoluções científicas do início do século XX como resultantes 

de uma intercomunicação entre universidades, que, em maior ou menor grau, tem se 

mantido e traz resultados positivos para o conjunto da sociedade. Para Umberto Eco, a 

universidade continua tendo funções. A função de promover o silêncio, em primeiro lugar. 

Pois, segundo diz, a verdade não pode ser encontrada em um terremoto. Para persegui-la, 

é preciso que se faça uma pesquisa silenciosa. E a universidade nos aproxima da 

produtiva quietude. Outra de suas funções, já citada, é o desenvolvimento de uma cultura 

de paz, promovida pelos intercâmbios, por um lado, e pelo desenvolvimento de disciplinas 

como a Antropologia Cultural, por outro. É dentro da universidade que muitos estereótipos 

que alimentam preconceitos e desentendimentos entre culturas são desmontados. A 

universidade é, por origem, uma instituição cosmopolita. 

Além disso, os confrontos e discussões de ideias continuam possíveis na 

universidade, defende Umberto Eco. Porém, o autor elenca duas tarefas mais urgentes 

para as universidades contemporâneas. Em primeiro lugar, sua manutenção como os 

locais de conservação de uma memória comum, dado que a proliferação do que ele 

chama de mass media tem provocado uma crise de memória histórica, especialmente 

entre as gerações mais jovens. A memória também deve ser operada como um filtro, mais 

capazmente desenvolvido dentro das universidades. Afinal, o excesso de informação é 

outra faceta da desinformação. Relacionado com o exponencial aumento no volume de 

informação disponível estaria a outra função urgente da instituição. Ela pode ensinar 

como selecionar as informações relevantes para sua depuração. A universidade pode 

evitar que neste oceano de notícias e conhecimentos, a internet se converta em uma 

espécie de Torre de Babel, passando da comunicação para a incomunicabilidade entre 

pessoas, ideias e sociedades. A universidade é capaz de absorver e preservar a 

diversidade, sem abrir mão de uma abordagem unificada sobre esta. Mas, finalmente, 

acima de tudo, o autor defende que, em um contexto em que se promove a expansão da 
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comunicação virtual, a universidade se faz importante por ser o local que, ao abrigar 

todas estas funções, as impulsiona pelo encontro face a face. 

Apesar de seu esforço de considerações em defesa da universidade, o texto de 

Umberto Eco evidencia que a sociedade do conhecimento deixa dúvidas sobre qual será o seu 

papel no futuro. Sua preservação depende justamente de sua capacidade de inovação. 

A integração ensino e pesquisa reforça as potencialidades da instituição universitária. 

Por isso, são importantes os mecanismos que tornem real a dedicação exclusiva, que 

incentivem o estágio de docência e amplie a iniciação científica, além de se buscar 

alternativas na direção da internacionalização, que não abandonem um acompanhamento de 

seus resultados. 

Ainda assim, a universidade, por seu papel de educar e investigar, é uma 

instituição de grande responsabilidade: ela reproduz o sistema social, o recria; ela 

armazena e elabora o conhecimento humano entre os próprios humanos e para os 

próprios humanos; ela estabelece e forma profissionais de diversas áreas para atuação 

qualificada. 

É possível que não seja simplesmente que o desequilíbrio entre ensino e pesquisa 

deve-se ao fato de que a pesquisa toma o tempo do ensino. Afinal, a burocracia tem 

absorvido boa parte do trabalho do docente, que precisa não apenas participar de reuniões 

departamentais cujo conteúdo dificilmente trata do aprendizado estudantil, mas preencher 

crescentes listas e formulários. Algumas mudanças na estrutura das universidades 

poderiam contribuir para uma desburocratização do ensino e da pesquisa. A Universidade 

Federal do ABC aponta para isso. 

Porém, aquele cuja função é o motor da instituição absorve parte da 

responsabilidade para si. O exercício do docente é capaz das maiores transformações 

rumo a uma ampliação das habilidades gerais, do desenvolvimento do raciocínio 

científico e do compartilhamento de uma cultura humanística, além das constantes buscas de 

conhecimento do mundo. Se sua prática é voltada para o incentivo de que o estudante seja, 

o mais cedo possível, independente em seu processo de aprendizagem, muito mais se 

desenvolve a ciência e muito mais se desenvolve o ensino. 
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ANEXOS 
ANEXO I : Critérios Qualis por Área (elaborado pela autora, com base em dados Capes 2013) 
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ANEXO II: Comparação entre Conceito Preliminar Curso (2008-2011) e Trienal Capes, 

2010 
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