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Resumo 

Esta Tese aborda o Produtivismo Acadêmico a partir do docente dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação. Retratar e entender a dinâmica 

na qual estão envolvidos a partir da dicotomia existente pela pressão por 

produzir e vocação por ensinar, pelo desafio de questionar e produzir sobre o 

tema e sobreviver na sociedade contemporânea na segunda década do Século 

XXI é o contexto onde esta Tese foi construída. A abordagem mista, 

quantitativa e qualitativa, compõe o caminho metodológico utilizado. 

Partindo de um extenso levantamento das dissertações e teses produzidas 

entre os anos de 2006 e 2015 em todos os Programas de Pós-graduação em 

Educação no Brasil e, nos artigos publicados no Portal Educ@, foi possível 

identificar quantos e quais as abordagens que fizeram sobre o tema. Este 

censo sobre o universo acadêmico da área de Educação revelou que o 

Produtivismo Acadêmico, quantitativamente, não se apresenta relevante 

quando comparado a outros temas abordados com maior frequência. Para o 

levantamento quantitativo foram utilizadas ferramentas estatísticas, entre elas a 

Lei de Lotka, ainda pouco presente nos trabalhos acadêmicos brasileiros. No 

entanto, frente a abordagem mista, foi necessário a abordagem qualitativa de 

todo o material coletado, descortinando produções consistente e úteis para 

compreender o Produtivismo Acadêmico.  

A aparente incoerência entre as duas abordagens dá lugar à Conclusão, onde 

foi possível constatar que são complementares e não incoerentes. E este 

caminho aponta novamente para o docente, presente e representado nas 

abordagens quantitativa e qualitativa, apresentando um outro lado nefasto do 

Produtivismo Acadêmico: o professor pesquisador como vítima e agente nesta 

cena. A ele recai todas pressões, exigências, desafios e a necessidade de 

sobrevivência. Estes dois lados vão apontar pela complementariedade das 

duas abordagens desta Tese, uma contribuição para o estudo do tema a 

compreender mais uma face do Produtivismo Acadêmico no Brasil. 

Palavras-chave: Produtivismo Acadêmico, Avaliação da Pós-Graduação, Lei de 

Lotka, Trabalho e Identidade docente, Neoliberalismo, Estresse do Professor. 

 



Abstract 

This Thesis approaches the Academic Productivism considering teachers 

enrolled in the Education Graduate Programs. 

To portray and understand the dynamics in which they are involved from the 

existing dichotomy caused by the pressure to produce and vocation to teach, 

the challenge of questioning and producing on the theme and surviving in a 

contemporary society in the second decade of the 21st Century is the context 

where this thesis was built. Quantitative and qualitative approaches compose its 

methodological path. 

 

Starting from an extensive survey, considering dissertations and theses 

produced between 2006 and 2015 in all the Brazilian Post-Graduate Programs 

in Education, and in the articles published in the Portal Educ @, it was possible 

to identify how many and which approaches were made on the theme. This 

census on the academic universe of Education showed that Academic 

Productivism, quantitatively, is not relevant when compared to other topics most 

frequently addressed. For the quantitative survey, statistical tools were used, 

among them Lotka's Law, still little present in the Brazilian academic works. 

However, considering this approach, it was necessary to qualitatively analyze 

all collected material, revealing consistent and useful productions that leads to a 

better understanding of the  Academic Productivism. 

The inconsistency between the two approaches rises the Conclusion that they 

are complementary rather than incoherent. And again this path points to the 

teacher, present and represented in the quantitative and qualitative approaches, 

showing another nefarious side of Academic Productivism: the researcher 

teacher as victim and agent in this scene. On him lies all pressures, demands, 

challenges and the need for survival. These two sides will point to the 

complementarity of the two approaches of this Thesis, a contribution to the 

study of the theme to understand another face of the Academic Productivism in 

Brazil. 

Key words: Academic Productivism, Postgraduate Evaluation, Lotka's Law, 

Teacher’s Work and Identity, Neoliberalism, Teacher's Stress. 
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 Abertura 

 

Me recordo das histórias contadas pelos meus pais quando lecionaram em 

escolas rurais, no início dos anos de 1950. 

Recém-casados, foram trabalhar em uma fazendo na Alta Paulista e moravam 

em casa de tábuas e sem energia elétrica.  Me encantava na história que a 

casa e a escola eram a mesma construção, divididas apenas por uma parede 

de tábuas. 

Meu pai lecionava no período da manhã, na única sala de aula existente, 

dividindo estudantes de terceira e quarta série. Minha mãe ocupava a mesma 

sala de aula no período da tarde, com estudantes de primeira e segunda série. 

Quando anoitecia meu pai voltava para a “escola” e ensinava colonos daquela 

fazenda a ler e escrever. 

Mas não eram só histórias, mas o que faziam extraclasse para as crianças. 

Entre outras coisas meu pai cortava o cabelo dos meninos com uma máquina 

manual e falava de higiene pessoal e minha mãe se encontrava com as 

meninas para ter..... “conversas de meninas”. 

Ensinar era o que permeava os sonhos daqueles professores, fazer diferença 

na vida de algumas pessoas, permitir que pudessem acreditar que o universo 

que os rodeava poderia ser mais amplo. Não se restringia aos limites da 

Fazenda onde moravam, nem a continuar trabalhadores rurais, quase 

escravos, para toda a vida. 

Nestes meus 30 anos como professor universitário procurei ter os meus pais 

como exemplo.  Ir além dos 4Ps do Marketing, contribuir de maneira efetiva 

para que houvesse um legado pessoal, que houvesse impacto positivo na vida 

e na história dos meus estudantes. 

Neste caminhar, com este anelo, me deparei com o conceito de Produtivismo 

Acadêmico. No universo do “produzir ou morrer” ouvi histórias de intelectuais 

que se viam pressionados a uma entrega que os alijava do processo de 



2 
 

ensinar. Pesquisar e produzir, pesquisar e publicar, pesquisar e somar pontos 

passou a constituir uma voz quase uníssona junto aos docentes que tinham 

conseguido atingir o mais alto posto na escala do magistério: professor de 

Programas de Pós-Graduação. 

Alguns relatos, depois comprovados com a leitura de textos e pesquisas, 

apontavam para um estresse que trazia como consequência um desgaste físico 

e mental a ponto de os impedir que continuassem na profissão. 

E nesta inquietação relatada entre o prazer de ensinar, promovido de maneira 

poética por Rubens Alves e Paulo Freire, e o estresse e a pressão por publicar, 

é que me envolvi com o Produtivismo Acadêmico. 

Me lembro da matéria do Jornal Folha de S. Paulo em 1988. Eu estava 

começando minha história como professor universitário e tudo aquilo me 

chamou a atenção. Intelectuais que eu lia e admirava se colocaram contra a tal 

lista, alegando que ensinar ia além de publicar e, chamar os docentes de 

improdutivos, era inconsequente. Por muitos anos guardei os recortes de 

jornais que trataram sobre o tema. 

E neste alvoroço de ideias e questões que resolvi entender como o 

Produtivismo Acadêmico estava presente na dinâmica e na vida dos docentes 

e dos Programas de Pós-Graduação. Daí a decidir pelo Programa Educação: 

Currículo foi um passo, entendendo a aderência ao tema e a possiblidade de 

um aprofundamento consistente e coerente a permitir conclusões e 

contribuição para todo o ecossistema. A correta opção pela Linha de Pesquisa 

em Políticas Públicas, resultou nesta Tese. 

O Produtivismo Acadêmico tem sido apresentado e discutido a partir de 

diferentes ângulos. É possível destacar a abordagem Neoliberal, discutindo os 

conceitos de meritocracia, da orientação do processo de produção cientifica às 

demandas do mercado e não da sociedade. Um Estado que impõe regras 

balizada pelo Capital e pelo interesse de poucos, em detrimento de muitos. É 

fazer parte de um universo onde os valores são medidos quantitativamente, 

deixando de lado o impacto que as pesquisas deveriam trazer para a 

sociedade brasileira, com tamanha desigualdade. 
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Outra abordagem que mereceu atenção foi a que apresenta o movimento 

realizado pelos acadêmicos para publicar. Codinomes como “pesquisa 

salame”, que é fatiada para produzir um número maior de artigos, sem que 

efetivamente tragam real contribuição para a ciência e para a sociedade, são 

frequentemente encontrados nos textos dos que fazem uma crítica contumaz 

ao Produtivismo Acadêmico. A apropriação de pesquisas dos Programas de 

Iniciação Cientifica ou Trabalhos de Conclusão de Cursos, por parte dos 

docentes, são relatadas a miúde. As coautorias (?) com estudantes de 

mestrado e doutorado, o “requentar” artigos anteriormente publicados e tantos 

outros caminhos são retratados como estratégias para que o número de 

publicações de um determinado docente aumente. Este movimento leva a que 

autores afirmem categoricamente que a forma sobressai ao conteúdo, 

permitindo publicações inócuas. 

Talvez um dos aspectos mais difíceis de se conviver é o relato sobre o impacto 

na saúde dos docentes, resultado da pressão que recebem para produzir mais 

e melhor. Os relatos deste terceiro grupo de abordagens destaca a falta de 

condições estruturais e conjunturais para que o aumento das pesquisas 

aconteça e, como consequência, as publicações. O ator que mais sofre é o 

professor, pois dele é exigido ao máximo, independente das condições 

pessoais, de saúde, emocionais e de estrutura física que possua. A ele não é 

dado outra alternativa a não ser aumentar a sua jornada de trabalho, ocupar 

seu tempo de descanso e lazer nos finais de semana para escrever, escrever e 

escrever. 

O resultado deste movimento, segundo apontam inúmeros autores, é o impacto 

na vida e na saúde dos docentes, impacto este muitas vezes irreversível. São 

muitos os autores que pesquisam e escrevem sobre este lado nefasto do 

Produtivismo Acadêmico. 

Um outro grupo de pesquisadores se atém a analisar sobre a utilidade do que é 

produzido academicamente. A quem serve? Alguns críticos afirmam que serve 

ao Capital. Outros afirmam que é uma produção vazia, que não tem proveito 

algum. Há uma dissertação que avalia a produção cientifica de um determinado 

Programa frente a utilização que os docentes da graduação fazem das 

publicações existentes. O resultado tende a zero, ou seja, não existe aplicação, 
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utilidade e ganho para boa parte dos artigos publicados. É a quantidade que se 

sobrepõe a qualidade. Um artigo do Jornal Folha de S. Paulo recentemente 

publicado apresenta uma estatística cruel nesta direção. Segundo o jornalista, 

o número de publicações no Brasil aumentou nos últimos 20 anos, mas a 

quantidade de citações referentes a estes artigos, cai com a mesma proporção. 

Produzimos mais, somos poucos citados e, consequentemente, pouco úteis 

para a sociedade e para a ciência. 

Outras abordagens são frequentes neste universo, mas nenhuma delas aborda 

o docente como vítima e como agente do Produtivismo Acadêmico. E este foi o 

caminho encontrado por este autor a identificar o número de produções – 

mestrados e doutorados – na área da Educação que abordam o tema. 

A existência de ferramentas de busca, hoje disponíveis, permitiu um amplo 

rastreamento em todos os Programas de Educação no Brasil. Sem as 

ferramentas seria impossível. E a constatação de que o número de produções 

é pequeno em relação ao que existe em outras áreas leva, num primeiro 

momento, a acreditar no distanciamento do acadêmico do tema que o assola 

tanto. 

Nesta direção que esta Tese é elaborada: entender o ator principal deste 

universo, as pressões que recebe, suas necessidades, dúvidas e angustias. 

A produção cientifica é a “bússola do escrever” e neste caminho esta Tese foi 

construída. 

 

  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. Introdução 

 

1.1 O Universo da Pesquisa 

A existência de diferentes abordagens sobre o tema Produtivismo 

Acadêmico, com vertentes complementares, aponta para um pequeno 

aumento do número de autores que se dedicaram a escrever sobre ele. Na 

mesma direção é possível afirmar que a quantidade de artigos, teses e 

dissertações que abordam, direta ou indiretamente o assunto, apresentaram 

discreto aumento entre os anos de 2006 e 2015 – período analisado nesta 

Tese –, conforme apresentado na Tabela A. É importante registrar que esta 

pesquisa foi realizada em periódicos classificados1 como A1, A2 e B1 (ANEXO 

I). 

 

Tabela A – Quantidade de Artigos Publicados sobre Produtivismo Acadêmico (2006 a 2015) 

ANO QUANTIDADE % 

2006 3 9 

2007 2 6 

2008 3 9 

2009 1 3 

2010 2 6 

2011 1 3 

2012 3 9 

2014 4 13 

2015 12 39 

Fonte: Portal Periódicos CAPES2 

 

É possível observar que não existe frequência e periodicidade nestas 

publicações, o que resulta numa dinâmica inconstante e nota-se que o tema, 

                                                           
1 Cf. Plataforma Sucupira. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral

Periodicos.jsf Acesso em: 26/06/2016. 
2 Cf. Portal Periódicos Capes. Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ Acesso em: 

26/06/2016. 



6 
 

mesmo permanecendo na pauta dos pesquisadores, não atende a um modelo 

estatístico linear. No entanto, a reta média traçada entre os anos de 2006 e 

2015 irá apresentar o discreto crescimento destacado anteriormente. 

No entanto, autores creditam certa inconsistência neste universo, na medida 

que afirmam haver um distanciamento entre a realidade que, segundo eles, é 

cruel e afeta a vida dos acadêmicos dos Programas de Pós-Graduação e a 

produção científica sobre o assunto. 

Luiz Menna-Barreto (2012)3 aborda este cenário de maneira crítica, ao imputar 

aos acadêmicos certa distância formal e não trazendo à tona uma realidade 

que impacta, segundo o autor, a saúde física e mental dos professores pela 

pressão exercida à uma produção permanente, constante e circunscrita a 

ciclos, com um número predeterminado de anos. Desse modo proposto, 

acompanhado e avaliado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES).   

Menna-Barreto assim descreve, na sua opinião, o quadro presente:  

Uma vertente atual e relevante da crítica ao produtivismo está centrada 

nas consequências das pressões produtivistas sobre a saúde, 

identificando o cenário acadêmico como fonte direta ou indireta de 

vários impactos na saúde física e mental do corpo docente.  

[...] muito do que tenho escutado nos corredores da academia é uma 

crítica aos números da produção acadêmica, mas sem propostas 

alternativas que favoreçam sua superação. Números são sim 

superficiais, mas a denúncia dessa superficialidade deve ser 

acompanhada, por um lado, por uma escavação em profundidade das 

relações sociais que fundamentam essa numerologia e, por outro lado, 

de propostas concretas de superação dessa forma de avaliação da 

academia. 

[...] parece-me que temos nos dedicado a polir os elos das correntes 

que nos aprisionam, convencidos de que o eventual brilho resultante 

tenha um efeito revigorante. O efeito quer me parecer mais anestesiante 

do que revigorante. (MENNA-BARRETO, 2012, p.47) 

 

                                                           
3 MENNA-BARRETO, Luiz. “Produtivismo além dos números”. In: Revista Universidade e Sociedade. 

Ano XXI. n. 49. Brasília/DF: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior 

(ANDES-SN), Jan./2012. p. 46-49. Disponível em: http://portal.andes.org.br/imprensa/publicacoes/imp-

pub-1113956493.pdf Acesso em: 11/12/2017. 
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Outra autora que destaca o impacto do produtivismo na dinâmica diária do 

docente é a jornalista Marina Pita,4 que após um detalhado estudo sobre o 

assunto evidencia em sua análise, publicada na Revista Adusp (Associação 

dos Docentes da Universidade de São Paulo), o grau de estresse produzido 

pelas exigências da Capes. Assim descreve: 

A maioria dos docentes de universidades trabalha sob grande desgaste 

biopsíquico. Pesquisas mostram que parte dos profissionais convive 

com dores resultantes do excesso de trabalho e esgotamento 

emocional, condição que os coloca na lista daqueles com grande risco 

de adquirir a Síndrome de Burnout.5 Trata-se da cronificação de um 

estado de estresse ocupacional intenso — que combina exaustão 

emocional, despersonalização (caracterizada pela indiferença em 

relação ao outro) e sentimento de baixa realização profissional. Um 

estado de grande sofrimento e que tem implicações negativas para o 

espaço de trabalho. (PITA, 2010, p.15) 

 

Na mesma direção que Menna-Barreto, a autora aponta que em algumas 

situações, o docente, receoso de se expor e de apontar os problemas que 

enfrenta, de ser crítico sobre as variáveis que imperam neste cenário, não 

expressa publicamente os problemas que enfrenta. Não evidencia as pressões 

que recebe e os efeitos que isto gera, deixando transparecer, em alguns 

momentos, que não é parte desta engrenagem e deste modelo de produção 

que, muitas vezes, traz consequências para a sua vida pessoal, saúde e vida 

familiar. 

Os professores, no entanto, talvez por medo de serem vistos como 

incapazes (já que o problema é sempre individualizado), em geral 

tentam ocultar os problemas. (PITA, 2010, p.15) 

 

                                                           
4 PITA, Marina. “Estresse laboral, assédio moral e burnout marcam produtivismo”. In: Revista Adusp 

(Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo – ADUSP). n. 48. Seção: Carreira Docente. 

Set./2010. p. 14-21. Disponível em: https://www.adusp.org.br/files/revistas/48/r48a02.pdf Acesso em: 

11/12/2017. 
5 PEREIRA, Ana Maria T. Benevides (Org.). Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-estar do 

trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. (ANEXO II) 
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Marina Pita ainda compara a exigência à produção acadêmica e o trabalho do 

docente no seu dia a dia com o modelo toyotista.6 Este modelo, difundido pelo 

mundo a partir da década de 1970, consiste em trabalhar nas fábricas com 

estoque zero, produzindo somente o necessário para atender a uma demanda 

específica. Se a demanda é alterada, o processo de produção também se 

altera para se adequar a exigência imposta pelo mercado. Diferentemente do 

fordismo que defendia a máxima acumulação do estoque, o toyotismo defende 

uma produção flexível, determinada pelo capital. 

Certas exigências das instituições de ensino e de agências como a 

Capes mostram-se, não raramente, dignas de fábricas toyotistas — nas 

quais estipulam-se metas elevadas, a serem alcançadas não importa 

como: “flexibilidade”, mobilidade e agilidade modelam o trabalho; o 

trabalhador, ou “colaborador”, é responsabilizado pelo sucesso ou 

fracasso da empresa de acordo com os resultados numéricos. Nas 

universidades, como nas plantas industriais toyotistas, muitos dos que 

resistem a se adaptar sofrem retaliações e assédio moral. 

A cultura produtivista não se limitou a intensificar o trabalho do docente 

universitário — exigindo a publicação de maior número de papers e 

acirrando a competição entre colegas, grupos e instituições; ampliando 

o número de alunos por sala etc. — mas também o ampliou, ao lhe 

atribuir novas tarefas como a de buscar financiamento para seus 

projetos. (PITA, 2010, p.15) 

 

Outro autor que apresenta o quadro de estresse pelo qual os professores dos 

Programas de Pós-Graduação passam é o repórter do jornal Folha de S. Paulo, 

Fernando Tadeu Moraes7 que, em artigo publicado no dia 18 de dezembro de 

2017, sob o título: “Estudantes de mestrado e doutorado relatam suas dores na 

pós-graduação”, destaca o momento atual pelo qual passa o docente. 

Apresentando o resultado de uma pesquisa onde as dificuldades existentes na 

relação entre orientador e orientando foram explicitadas, o jornalista constrói o 

ambiente onde esta relação acontece: 

                                                           
6 ANTUNES, Ricardo; ALVES, Giovanni. “As mutações no mundo do trabalho na era da mundialização 

do capital”. In: Revista Educação & Sociedade. n. 87. v. 25. Campinas/SP, Maio/Ago. 2004. p. 335-351. 

Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br Acesso em: 11/12/2017. 
7 MORAES, Fernando Tadeu. “Estudantes de mestrado e doutorado relatam suas dores na pós-

graduação”. In: Folha de S. Paulo. São Paulo, 18 Abr. 2017. Ciência + Saúde. p. B8/B9. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2017/12/1943862-estudantes-de-mestrado-e-doutorado-relatam-

suas-dores-na-pos-graduacao.shtml Acesso em: 11/12/2017. 
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Outro fator que colabora com este quadro, embora seja 

costumeiramente negligenciado, é o ambiente estressante onde habitam 

os professores universitários. [...] 

Docentes, em seu dia a dia, precisam lidar com prazos apertados, obter 

financiamentos para projetos de pesquisa, dar aulas, orientar alunos, 

corrigir provas e teses, preparar relatórios para agências de fomento, 

além de sofrerem pressão para produzir artigos de alto impacto. 

(MORAES, 2017) 

 

Há algo que merece destaque no texto da Folha de S. Paulo: a maneira como o 

jornalista apresenta o distanciamento do professor com a realidade estressante 

que ele vive. Quando traz a afirmação “costumeiramente negligenciado”, 

trabalha com duas palavras contundentes para o contexto: costumeiramente e 

negligenciado. Para Moraes, o fato do professor não se posicionar oficialmente 

e abertamente frente a situação à qual ele é exposto, é um fator costumeiro. 

Já Valdemar Sguissardi e João dos Reis Silva Júnior,8 no livro intitulado 

Trabalho Intensificado nas Federais: Pós-Graduação e Produtivismo 

Acadêmico, de 2009, trazem novas luzes para o tema, descrevendo o dia a dia 

dos acadêmicos e a forma como se relacionam com esta realidade. Assim 

descrevem os autores: 

Em razão disto, nas reuniões dos colegiados ou assembleias dos 

programas de pós-graduação as questões que predominam são o de 

como fazer, pouco se discutindo as relações daquela pressão pelo 

produtivismo acadêmico e a nova conformação e função social da 

Capes. Não há reflexão para além do imediato, fazem-se as discussões 

no plano da superficialidade extensiva. Desta forma, o professor 

pesquisador, inconscientemente na maioria das vezes, internaliza como 

natural toda a intensificação e precarização de seu trabalho e as 

consequências para sua vida. O produtivismo acadêmico, como 

ideologia, produzido pela burocracia da Capes e do CNPq, com base 

nas precárias condições objetivas dos programas, é naturalizado e 

reproduzido em todos os espaços institucionais, onde atua o professor 

pesquisador. Este tende a cair no ardil, dele dificilmente podendo 

escapar. (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p.200) 

 

                                                           
8 SGUISSARDI, Valdemar; SILVA JÚNIOR, João dos Reis. Trabalho Intensificado nas Federais: Pós-

Graduação e Produtivismo Acadêmico. São Paulo: Xamã, 2009.  
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Sguissardi e Silva Júnior são contundentes ao afirmar que o movimento 

existente no meio acadêmico é de conformação, apontando que “não há 

reflexão para além do imediato”, ou seja, o movimento está em buscar 

alternativas e caminhos para atender a demanda da Capes e não em discutir e 

trazer o tema para uma reflexão contundente. E as consequências deste 

movimento, segundo os autores, aprisionam os docentes na dinâmica de 

produzir sempre mais. 

 

Os autores Luiz Menna-Barreto, Marina Pita, Fernando Tadeu Moraes, 

Valdemar Sguissardi e João dos Reis Silva Júnior destacam, em datas e 

plataformas distintas – variando entre 2009 e 2017 –, dois aspectos 

complementares sobre o cenário em questão. O primeiro é o impacto junto ao 

professor em diferentes instâncias de sua vida, sejam elas profissionais, 

familiares ou pessoais. O segundo aspecto é a percepção da existência de um 

certo distanciamento que possuem ao tema, medido aqui pelo critério 

quantitativo, ou seja, pelo número de manifestações oficiais contabilizado 

através de palestras, artigos, dissertações e teses defendidas.  

Na dinâmica acadêmica, onde as abordagens podem ser constituídas por 

inúmeros contornos e focos, as análises realizadas tendo como parâmetro os 

exames bibliométricos – proposto neste estudo – permitirão conferir a 

maneira como o meio acadêmico se relaciona com o tema em epígrafe. 

Ronaldo Ferreira Araújo e Lídia Alvarenga (2011)9 discorrem assim sobre o uso 

da bibliometria:  

A bibliometria, como área de estudo da Ciência da Informação, tem um 

papel relevante na análise da produção científica de um país, uma vez 

que seus indicadores podem retratar o comportamento e 

desenvolvimento de uma área de conhecimento de um campo científico 

ou de saber. (ARAÚJO; ALVARENGA, 2011, p.52)  

 

                                                           
9 ARAÚJO, Ronaldo Ferreira; ALVARENGA, Lídia. “A Bibliometria na Pesquisa Científica da Pós-

Graduação Brasileira de 1987 a 2007”. In: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação (Encontros Bibli). v. 16. n. 31. Florianópolis/SC: Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), 2011. p. 51-70. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-

2924.2011v16n31p51 Acesso em: 11/12/2017. 
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Assim, toda e qualquer produção científica é entendida, segundo Cíntia de 

Azevedo Lourenço (2007),10 como sendo o resultado daquilo que é possível 

identificar através de documentos publicados sobre um determinado assunto, 

que tem como essência ser relevante para um grupo de pesquisadores ou de 

interesse de uma determinada comunidade científica, cooperando para o 

crescimento e desenvolvimento da ciência, trazendo renovados olhares para o 

fenômeno analisado.  

A partir deste pressuposto, o recorte do material recolhido para análise foi 

estabelecido, como sendo: teses e dissertações produzidas entre 2006 e 2015 

em Programas de Pós-Graduação em Educação, com avaliação11 igual ou 

superior a 4 (quatro)12 no ano de 2015 (ANEXO III), não se levando em 

consideração se houve, no período, alterações quantitativas nesta 

classificação. A definição por este conjunto de produções acadêmicas se deu 

pela busca em constituir uma pesquisa na área da Educação, de grande 

abrangência para o estudo. Ao abordar a totalidade de Programas de Pós-

Graduação em Educação espalhados pelo território nacional brasileiro foi 

possível se certificar de que a varredura era ampla e consistente. Neste 

arcabouço de produções acadêmicas, foram selecionadas aquelas que 

                                                           
10 LOURENÇO, Cíntia de Azevedo. “Metadados: o grande desafio na organização da web”. In: Revista 

Informação & Sociedade. v. 17. n. 1. João Pessoa/PB: Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Jan./Abr. 

2007. p. 65-72. Disponível em: http://www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/466/1466 Acesso 

em: 11/12/2017. 
11 N. B. A Portaria Ministerial n.º 1.418, de 23/12/1998, condiciona a validade nacional dos diplomas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu ao mérito reconhecido na avaliação da Capes, que é procedida por 

consultores especializados das diversas áreas do conhecimento, atuantes no magistério superior e na 

pesquisa. 

Alguns detalhes da sistemática de avaliação: 

• Ela é efetuada por programas e as notas distribuídas entre 1 e 7; 

• Notas superiores a 5 somente são atribuídas a programas com elevado padrão de excelência e 

que tenham cursos de doutorado; 

• Programas de nota 7 são aqueles com desempenho claramente destacado dos demais, inclusive 

dos de nota 6; 

• Os programas que oferecem apenas cursos de mestrado podem obter, no máximo, nota 5; 

• Os programas que receberem notas 1 e 2 deixam de ser recomendados pela Capes. 

Os resultados das avaliações de todos os programas são encaminhados ao Conselho Técnico Científico da 

Educação Superior – CTC-ES, da Capes e ao Conselho Nacional de Educação – CNE, para homologação 

e, em seguida, ao Ministro de Estado da Educação para o ato de reconhecimento, que é necessariamente 

publicado no Diário Oficial. Cf. Disponível em: http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-

frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7421-sobre-avaliacao-de-cursos Acesso em: 13/03/2016. 
12 Cf. Planilha de avaliação trienal Capes. Disponível em: 

http://www.avaliacaotrienal2013.capes.gov.br/resultados/planilha-de-

notas/Planilha%20notas%20Avalia%C3%A7%C3%A30%20Trienal%202013.xls?attredirects=0&d=1 

Acesso em 08/05/2015. 
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abordaram, direta ou indiretamente, o tema Produtivismo Acadêmico. Não 

obstante, foi identificado que nem todos os Programas possuem Periódicos, 

sejam eles impressos ou virtuais, limitando-se assim a análise caso a 

investigação se ativesse a este recorte. 

Foi pesquisado um escopo total de 70 Programas de Pós-Graduação (ANEXO 

III) que apresentaram notas entre 4 (quatro) e 7 (sete); tais Programas 

encontram-se distribuídos em todos os modelos de instituição de Ensino 

Superior. Do conjunto destes Programas foram selecionadas as produções que 

apresentaram como palavra-chave: produtivismo. Da mesma forma, também 

foram selecionadas as produções que abordaram o campo de maneira que 

pudessem ser identificadas como possuindo aderência à questão.  

O universo pesquisado, ou seja, o total de dissertações e teses destes 

Programas classificados por suas notas, pode ser observado na Tabela B. É 

necessário registrar que o período analisado vai de 2006 a 2015, ou seja, uma 

abrangência de dez anos.  

Para este exercício, foi visitada a página virtual dos 70 Programas e 

pesquisadas, no depositório onde se encontram, as produções de cada um 

deles. Na Tabela B foi considerado como se todas as instituições de ensino 

tivessem iniciado seus Programas de Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado 

– antes de 2006, ou seja, o ano em que se iniciou a coleta dos dados. 

 

Tabela B – Produção de Dissertações e Teses (2006-2015), Programas de Pós-Graduação em 

Educação 

NOTA QUANTIDADE DE 
PROGRAMAS 

TOTAL DE 
DISSERTAÇÕES 

TOTAL DE 
TESES 

TOTAL 
GERAL 

4 45 8.205 1.639 9.844 

5 16 5.346 2.323 7.669 

6 6 2.266 1.810 4.076 

7 3 1.022 642 1.664 

TOTAL 70 16.839 6.414 23.253 

Fonte: Autor 
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Através de um sistema de busca, foi feita uma varredura em 23.253 (vinte e 

três mil, duzentos e cinquenta e três) documentos com a finalidade de se 

encontrar a palavra “produtivismo”. Na sequência, cada um deles foi analisado 

individualmente buscando-se identificar o nível da abordagem ao tema e sua 

relevância.  

É fato que o número apresentado, tanto no total de documentos quanto no 

resultado da busca pode não ser exato, na medida em que as bases de dados 

existentes apresentam sensíveis fragilidades. No entanto, é possível afirmar 

que uma pequena variação (para cima ou para baixo) que possivelmente exista 

não compromete o resultado final, por estar dentro de uma margem de erro 

ainda desprezível.  

Em uma segunda etapa, e dentro do mesmo intervalo de tempo, foram 

pesquisadas produções científicas publicadas em periódicos da área de 

Educação e que continham como palavras-chave: produtivismo acadêmico e 

avaliação da Pós-Graduação. Foram analisadas abordagens que enfocaram 

o tema de forma direta ou de maneira secundária.  

Periódicos são classificados13 pelo sistema Qualis – Periódicos da Capes, 

sistema que permite ordenar a produção científica dos docentes. Foram 

pesquisados artigos publicados em periódicos classificados14 como A1, A2 e 

B1, dentro dos estratos que indicam sua qualidade, sendo A1 o mais elevado, 

seguindo a ordem decrescente: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. 

O Qualis da Área da Educação é composto por 1.336 (hum mil, trezentos e 

trinta e seis) periódicos – contabilizados em dezembro de 2015 – avaliados 

pela Comissão de Área, com estratos entre A1 e C. Neste total, estão inseridos 

os periódicos publicados no Brasil e no exterior. 

                                                           
13 Cf. Classificação da produção intelectual Capes. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/avaliacão/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual Acesso 

em: 25/04/2015. 
14 Cf. Qualis, Periódico Capes. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral

Periodicos.jsf Acesso em: 25/04/2015. 
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Em 2015,15 a Capes publicou o resultado do trabalho desenvolvido pela nova 

comissão que auditou os periódicos registrados na Plataforma Sucupira16 

pelos Programas da Área, em 2013 e 2014. Este trabalho resultou na Tabela 

C, onde todos os periódicos indexados apresentaram os seguintes dados, em 

percentual: 

 

Tabela C –  Percentual de títulos por estrato (Área da Educação, 2015) 

ESTRATO 2013 2014 
2010-2014 

SEM REPETIÇÃO 

A1 5% 5% 3% 

A2 5% 5% 3% 

B1 15% 15% 12% 

B2 22% 26% 25% 

B3 15% 15% 15% 

B4 18% 14% 19% 

B5 19% 20% 22% 

C - - - 

Fonte: CAPES17 

 

Usando o mesmo sistema de busca, foram rastreadas somente as edições dos 

periódicos publicados no Brasil nos dez anos analisados, classificados como 

A1, A2 e B1. O resultado pode ser observado na Tabela D. 

 

 

 

 

                                                           
15 Cf. Qualis, avaliação trienal Capes. Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/ensino.pdf 

Acesso em: 08/02/2016. 
16 N. do A. Ferramenta para coletar informações, realizar análises e avaliações, servindo como base de 

referência do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Plataforma Sucupira. Disponível em: 

www.capes.gov.br/avaliacao/plataforma-sucupira Acesso em: 11/12/2017. 
17 Cf. Qualis, avaliação trienal Capes. Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/ensino.pdf 

Acesso em: 08/02/2016. 
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Tabela D –  Títulos publicados no Brasil, por estrato (Área da Educação, 2015) 

ESTRATO 
NÚMERO DE 
PERIÓDICOS 

PERCENTUAL 

(%) 

A1 13 11 

A2 35 30 

B1 70 59 

TOTAL 118 100 

Fonte: CAPES18 

 

As leituras dos dados apontam uma relação diretamente proporcional entre o 

percentual de títulos A1 e A2, e a não mobilidade existente no topo desta 

pirâmide. Somente o percentual de 3% dos títulos assim classificados em 2014 

diferem dos estratificados da mesma forma em 2010. A mobilidade é mínima, 

indicando a dificuldade existente para participar da elite dos periódicos na área 

de Educação brasileira.  

A mobilidade ascendente para os Programas de Pós-Graduação sofre de uma 

substancial barreira, na medida em que recursos representam matéria-prima 

para a pesquisa e estes recursos dependem da nota do Programa. Portanto, 

sem recursos, sem pesquisa, sem publicação e, finalmente, sem alteração de 

nota. Uma roda viva. 

O pequeno número percentual de 10%, classificados como A1 e A2 – aponta 

para o enorme esforço que o pesquisador tem que fazer para ter um artigo seu 

inserido em algum deles. Este atrevimento acadêmico deve ser entendido 

através de inúmeras variáveis – algumas controláveis, outras não –, entre elas 

insumos básicos que vão dos recursos financeiros para pesquisar ao tempo 

disponível para completar o ciclo da investigação e, aí sim, escrever o artigo. 

Na Tabela D é possível identificar que a estratificação se mantém com a 

mesma distribuição, denotando mais uma vez as dificuldades e os limites em 

se publicar no Brasil. É importante destacar que a Capes classifica como sendo 

                                                           
18 Cf. Qualis, avaliação trienal Capes. Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/ensino.pdf 

Acesso em: 08/02/2016. 
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um “periódico da Educação” publicações das mais diferentes subáreas, como: 

pedagogia, psicologia, matemática, física e administração, entre outras.19 

No levantamento realizado para esta Tese, foram analisados os artigos 

publicados em periódicos estratificados como A1, A2 e B1, e o recorte 

temporal repete o já estabelecido em relação às dissertações e teses: de 2006 

a 2015, conforme apresentado na Tabela A. 

O terceiro universo pesquisado foi o Portal EDUC@ (ANEXO IV) existente no 

site: http://educa.fcc.org.br/ que é definida em sua homepage como sendo uma 

“biblioteca virtual”, recebendo e avaliando criteriosamente um conjunto de 

periódicos de conteúdo exclusivo da área da Educação. É reconhecido no meio 

acadêmico pelo acervo que possui – de larga relevância no território nacional, 

ou fora dele. O EDUC@ é um projeto da Fundação Carlos Chagas (FCC),20 

fazendo uso da metodologia SciELO – Scientific Electronic Library Online.21 

Na página da EDUC@ há o detalhamento dos procedimentos executados: 

“utilizando a metodologia desenvolvida pelo SciELO, os periódicos são 

analisados e classificados por um comitê científico altamente qualificado da 

área da educação de forma a permitir o uso direto dos interessados” (EDUC@, 

2015).  

Sua importância se dá pelos critérios adotados, reconhecidamente legítimos e 

dentro dos padrões exigidos internacionalmente.22   

                                                           
19 Cf. Plataforma Sucupira. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral

Periodicos.jsf Acesso em: 18/12/2017. 
20 N. B. “A Fundação Carlos Chagas é uma entidade fundacional de direito privado, sem fins lucrativos, 

reconhecida como de utilidade pública nos âmbitos federal, estadual e municipal, dedicada à avaliação de 

competências cognitivas e profissionais e à pesquisa na área de educação”, como ela mesma dispõe em 

seu endereço eletrônico, acima citado. Acesso em: 11/12/2017. 
21 N. B. “Scientific Electronic Library Online – SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma 

coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. SciELO é o resultado de um projeto de pesquisa 

da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em parceria com a Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME). A partir de 2002, o Projeto 

conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)”, como 

consta de seu endereço eletrônico. Disponível em: http://www.scielo.br/?lng=pt Acesso em: 11/12/2017. 
22 Os periódicos indexados pela Rede SciELO são legitimados pelo apoio que a Biblioteca Virtual possui 

pelos órgãos públicos de fomento: “A FAPESP sempre forneceu apoio político e financeiro ao Programa 

SciELO para subsidiar o desenvolvimento contínuo da Coleção SciELO Brasil e suas atividades 

correlatas de cooperação internacional. Estes subsídios são revalidados a cada dois anos, após revisão e 

aprovação dos relatórios de atividades apresentadas em cada período. [...] A partir de 2002, o SciELO 
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Trata-se de um espaço onde as universidades ou instituições que possuem 

periódicos na área da Educação podem submeter seus títulos para que 

pareceristas os analisem e, sendo aprovados, indexe-os nesta Biblioteca 

Virtual. Os periódicos brasileiros que já conseguiram sua indexação no SciELO 

têm acesso direto à Biblioteca Virtual, onde todas as consultas são feitas 

gratuitamente. O Portal avalia, desta forma, a sua importância no cenário da 

Educação em âmbito nacional: “Além dos artigos e periódicos classificados por 

títulos, conteúdo, data e autor, a Educ@ objetiva desenvolver estudos que 

permitam analisar índices de impacto dos artigos de cada período. Trata-se de 

uma ação pioneira na área da Educação, que até o momento não contava com 

indexadores específicos” (EDUC@, 2015).23 

Desse modo, do acervo da referida Biblioteca Virtual foram analisados os seus 

38 títulos, presentes no Portal em 2015, sendo que muitos já constam na 

análise feita anteriormente sob o abrigo do sistema Qualis – Periódicos da 

Capes. Neles, a palavra-chave pesquisada foi “produtivismo”. 

Para analisar todos os dados compilados nas pesquisas realizadas, a opção 

pela bibliometria foi assim definida por possibilitar uma leitura abrangente da 

produção acadêmica relatada nas Tabelas A, B, C e D. Este procedimento 

enseja diferentes modelos de organização e arranjos a permitir percepções 

alicerçadas sobre o envolvimento e a aderência que o tema “produtivismo 

acadêmico” alcança junto aos docentes, ao possibilitar que o pesquisem e 

publiquem com mais frequência (ARAÚJO; ALVARENGA, 2011).  

O resultado deste levantamento é o conjunto de informações classificadas, 

como: número de publicações por tipo de periódicos, autores, região e ano de 

suas publicações. Em relação a teses e dissertações, as informações coletadas 

permitirão as mesmas conclusões, ajustadas às diferentes características dos 

documentos.  

                                                                                                                                                                          
Brasil também passou a receber apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq)”. (UNESCO, 2014, p.45).                                                                         
23 N. do A. Cumpre registrar que tais critérios foram utilizados para que este autor fizesse uso da 

plataforma – Portal Educ@ – para buscar subsídios e atingir os objetivos propostos na presente Tese. 
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Além do aspecto quantitativo, o autor definiu como necessária a realização de 

uma análise sistemática da produção acadêmica que trouxesse como tema o 

Produtivismo Acadêmico, entendendo categoricamente as diferentes 

abordagens sobre o mesmo. 

Ao se utilizar tais ferramentas, é possível ter medidas para concluir a maneira 

como os acadêmicos da área da Educação retratam o tema Produtivismo 

Acadêmico. Ou seja, o Produtivismo Acadêmico sendo retratado pelos 

acadêmicos da área da Educação através de suas produções. 

O universo pesquisado entre 2006 e 2015 é apresentado na Tabela E. 

 

Tabela E –  Universo pesquisado entre 2006-2015 

BASE DE DADOS CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
QUANTIDADE DE 
DOCUMENTOS 
ANALISADOS 

Dissertações e Teses de 
PPGs em Educação 

Programas classificados 
como 4, 5, 6 ou 7 

23.253 

Periódicos do Portal 
Educ@ 

Fazer parte do Portal        38 

Periódicos brasileiros da 
área da Educação, 
presentes no Portal 

CAPES 

Classificados como A1, 
A2 e B1 

      118 

Fonte: Autor 

 

Pela abrangência do universo pesquisado, foi possível entender onde e como o 

tema Produtivismo Acadêmico esteve presente neste conjunto de trabalhos 

intelectuais.  

 

1.2 A Relevância da Pesquisa 

Ao contextualizar a relevância do estudo, a proposta de pesquisa realizada no 

universo apresentado na Tabela E se fundamenta pela utilidade que seja 

entender a apropriação que os acadêmicos da área da Educação têm pelo 
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tema Produtivismo Acadêmico. Na presente Tese, tal apropriação será 

identificada a partir de dois parâmetros: quantitativo e qualitativo. O 

quantitativo se dará pela quantidade de artigos publicados sobre o assunto e 

pela quantidade de dissertações e teses produzidas, fazendo uso de uma 

ferramenta estatística existente. O qualitativo, pela abordagem sobre as 

dissertações e teses, sobre as contribuições que trouxeram, buscando aduzir 

sobre o entendimento que possuem e sobre quais luzes trazem para o tema.  

Este caminho metodológico se dá pelo que representa a produção acadêmica 

no Brasil: um significativo percentual na avaliação final dos Programas de Pós-

Graduação realizada pela Capes. O resultado daquilo que os acadêmicos 

produzem no ciclo de avaliação é diretamente proporcional à classificação final 

de cada um dos Programas. E esta mesma proporcionalidade acontece no 

aporte de recursos a cada Programa pelos órgãos de fomento oficiais. 

Esta equação onde as publicações implicam em melhor ou pior classificação do 

Programa onde estão inseridas e nos recursos ali alocados, traz para o 

docente um papel de responsabilidade e importância neste contexto. 

Antônio Joaquim Severino (2015)24 destaca estes aspectos quando aborda “a 

pressão produtivista” que é exercida sobre os acadêmicos voltada ao aumento 

da qualificação da produção. Produzir mais e atingir os pontos necessários 

para melhor qualificar a Instituição de Ensino Superior – IES que o acolhe é 

apontado pelo autor como uma prática corriqueira voltada a melhorar a 

avaliação dos Programas: 

[...]. O aumento de tais e de outros desvios tem sido reforçado pela 

pressão produtivista decorrente do sistema de avaliação a que são 

submetidas atualmente as publicações. Os resultados dessa avaliação 

tornaram-se os critérios para a sustentação do status institucional de 

programas de pós-graduação bem como a habilitação para o 

recebimento de verbas para pesquisas junto às agências de fomento. 

(SEVERINO, 2015, p.787) 

 

                                                           
24 SEVERINO, Antônio Joaquim. “Ética e pesquisa: autonomia e heteronomia na prática científica”. In: 

Cadernos de Pesquisa [online]. v. 45. n. 158. São Paulo: Fundação Carlos Chagas (FCC), Out./Dez. 

2015. p. 776-792. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/198053143355 Acesso em: 11/12/2017. 
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O conjunto de etapas que se estabelece neste processo, tendo seu início nos 

critérios de avaliação da Capes e se completando com o número de alunos 

matriculados no Programa, número de pesquisas realizadas, artigos 

publicados, teses e dissertações produzidas e intercâmbios nacionais e 

internacionais efetivados, pode ser representado pela Figura A, na página 

seguinte: 
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Figura A – Conjunto de Etapas da Produção Acadêmica 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor com base nos textos de SGUISSARDI (2008), SAVIANI (2010), 

ALCADIPANI (2011), KULMANN JR. (2014) e ZUIN; BIANCHETTI (2015) matriculados, 
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A sequência observada na Figura A é contínua e pode ser encontrada nos 

Programas de Pós-Graduação existentes. Se faz mister analisar que a quebra 

de um dos elos trará o caos para dentro do Programa, comprometendo sua 

continuidade e longevidade. No entanto, o único elo que é estrutural, ou seja, 

que é possível de ser controlado, é a produção docente. No docente recai a 

responsabilidade de publicar para atingir o número de pontos exigido pelo 

órgão avaliador, com a pecha de que sua performance é fator crítico de 

sucesso para a existência de todos os elos deste Conjunto de Etapas. 

Francisco Oliveira25  destaca, no prefácio que acompanha a obra de Valdemar 

Sguissardi e João dos Reis Silva Júnior, que enquanto os coeficientes de 

produção intelectual por docente apresentam aumentos reais, no decorrer do 

tempo são elevados periodicamente e rebaixam-se os recursos para as 

universidades, “numa contradição bem brasileira” (SGUISSARDI et al., 2009, 

p.13). 

O único elo que é estressado ao máximo é o docente. O docente não pode 

permanecer estático, por vezes não recebe recurso mínimo para a realização 

da sua pesquisa, é pressionado pelos ciclos de avaliação com rígidos critérios 

e também é considerado responsável direto pela avaliação recebida pelo seu 

Programa, sendo instado a produzir, independentemente de qualquer outra 

variável, seja ela pessoal ou profissional. É o único elo que não pode 

permanecer estático, enfatiza-se. 

A Figura A segue o seguinte encadeamento: critérios de avaliação da Capes; 

número de publicações dos docentes em periódicos qualificados; nota do 

Programa; aporte de recursos pelos órgãos de fomento; número de alunos 

matriculados, pesquisas realizadas, teses, intercâmbios nacionais e 

internacionais; critérios de avaliação da Capes; número de publicações dos 

docentes em periódicos qualificados; nota do Programa; aporte de recursos 

pelo órgão de fomento; número de alunos matriculados, pesquisas realizadas, 

teses, intercâmbios nacionais e internacionais, e assim sucessivamente... Há 

uma sequência ininterrupta, permeando toda a estrutura onde os Programas de 

Pós-Graduação estão inseridos. Este Conjunto de Etapas é fechado, seus 

                                                           
25 OLIVEIRA, Francisco. “Recuperando a Visão?” (Prefácio). In: SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR. Op. 

cit., 2009. 
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elementos não se intercambiam e as consequências são sentidas em vários 

dos elos existentes. 

E é esta a pressão exercida por todo o sistema junto ao docente,  

independentemente do porte da instituição à qual ele pertença; dos recursos 

que obtém através de bolsas de estudo; da localização geográfica da sua 

instituição de ensino; do maior ou menor acesso às informações; do modelo – 

universidade, centro universitário ou faculdade; da estrutura disponível à 

pesquisa; do tema, do objeto e do ciclo da pesquisa realizada (entende-se por 

ciclo de pesquisa o tempo despendido entre seu planejamento, execução e 

análise de resultado); dos recursos humanos e financeiros alocados etc.. É a 

constatação da precarização do trabalho acadêmico.  

Há um esforço real para que os Programas de Pós-Graduação empreendam no 

sentido de manter pelo menos a nota obtida no último ciclo de avaliação. Com 

os mesmos recursos e estrutura, os docentes se veem imbuídos de um anelo e 

de uma dedicação para manter seus índices de pontuação, independente da 

alteração de variáveis pessoais ou familiares que possam vir a impactá-los. 

Lucídio Bianchetti e Ana Maria Netto Machado (2011)26 apresentam inúmeros 

depoimentos de acadêmicos frente as cobranças estabelecidas nos processos 

de avaliação dos Programas de Pós-Graduação, em sua obra 

(Des)fetichização do Produtivismo Acadêmico: Desafios para o Trabalhador-

Pesquisador. Em todos os depoimentos fica claro a pressão que recebem e a 

alteração dos propósitos da atividade docente. Soma-se a isto a mudança no 

nível de exigência, entre conteúdo e forma, presente nos parâmetros de 

avaliação. 

Neste sentido, chama atenção o depoimento de uma ex-coordenadora de 

Programa de Pós-Graduação: 

Eu acho que o mais importante era a qualidade do trabalho. A 

temporalidade com que ele era executado não tinha muita importância. 

E hoje eu acho que tem uma inversão absoluta. A gente é prisioneira de 

                                                           
26 BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto. (Des)fetichização do Produtivismo 

Acadêmico: Desafios para o Trabalhador-Pesquisador. In: RAE –Revista de Administração de Empresas. 

v. 51. n. 3. São Paulo: Fundação Getulio Vargas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

(FGV-SP), Maio/Jun. 2011. p. 244-254. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rae/v51n3/v51n3a05.pdf Acesso em: 11/12/2017. 
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uma temporalidade, prisioneira de uma produtividade, prisioneira de um 

fluxo, e aquilo que é o próprio exercício da construção teórica, da 

construção do pensamento, que tem totalmente outro tempo, porque é o 

tempo da criação, hoje em dia isso não existe. Então a gente tem um 

caráter mais de engenharia, temos que obedecer a um fluxo [...] a 

grande mudança na verdade é essa [...] estamos submetidos a uma 

política duríssima. A guerra da produtividade é muito violenta? É!           

(BIANCHETTI; MACHADO, 2011, p.1) 

 

É uma complexa equação; pois, se de um lado há o aumento da exigência em 

publicar, do outro permanecem os recursos financeiros que não aumentam na 

mesma proporção seguido pelo modelo linear de avaliação, com a 

precariedade das instituições e o aumento das demandas para com os 

docentes.  

Luis David Castiel e Javier Sanz-Valero (2007)27 destacam a disputa existente 

no meio acadêmico por recursos frente a exigência de publicar em periódicos 

reconhecidos oficialmente como relevantes. Assim concluem os autores: 

Há um aumento considerável na disputa por recursos para a pesquisa e 

diminuição de recursos públicos para tanto. Um dos requisitos para 

aceder aos financiamentos é a demonstração da produtividade dos 

grupos de pesquisa, sobretudo em termos de publicação nos veículos 

acadêmicos de melhor reputação nos respectivos campos. Assim, a 

competição se estende à luta ferrenha entre artigos que buscam a 

ocupação de espaços editoriais – o escoadouro almejado para os 

resultados dos esforços investigativos, mas também da necessidade de 

manutenção das esferas de prestígio e influência. Não é despropositada 

a impressão de haver-se desencadeado um processo aparentemente 

irreversível e, talvez, no limite, incontrolável. (CASTIEL; SANZ-

VALERO, 2007, p.3042) 

 

É possível definir o primeiro elo do Conjunto apresentado na Figura A como 

sendo os “critérios de avaliação da Capes”, critérios estes únicos e horizontais, 

aplicados sempre na mesma medida e dentro dos mesmos parâmetros, sem 

levar em consideração qualquer outra variável. Este elo é definido previamente, 
                                                           
27 CASTIEL, Luis David; SANZ-VALERO, Javier. “Entre fetichismo e sobrevivência: o artigo científico 

é uma mercadoria acadêmica?” In: Cadernos de Saúde Pública. v. 23. n. 12. Rio de Janeiro: Escola 

Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca – Fundação Oswaldo Cruz, Dez./2007. p. 3041-3050. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2007001200026 

Acesso em: 11/12/2017. 
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é conjuntural, é um dado estático e tem recebido pequenas alterações nos 

últimos períodos. É envolvente, profundo e abrangente. É dele que derivam 

todos os outros, uma condicional única, imputando parâmetros que impactam 

diretamente a forma como o Conjunto de Etapas apresentado na Figura A se 

estabelece e tem sua longevidade construída.  

As pesquisadoras Renata Cristina Gutierres Castanha e Maria Cláudia Cabrini 

Grácio (2012)28 trazem uma importante contribuição ao processo para 

confirmar os aspectos apresentados. Como acadêmicas da área, analisaram 

26 programas de Pós-Graduação de Matemática, Probabilidade e Estatística 

do triênio 2007-2009, presentes no Portal Capes, assim descrito:  

[...] foram analisados 26 Programas de Pós-Graduação da área em 

questão, no triênio 2007 a 2009, quanto ao início dos cursos de 

Mestrado e Doutorado, número de docentes permanentes, total de 

teses e dissertações defendidas e média de artigos por docente 

permanente, segundo a estratificação Qualis (CASTANHA; GRÁCIO, 

2012, p.94) 

 

O que observaram é que existe, estatisticamente, uma forte tendência de 

associação entre todos os indicadores analisados e o conceito obtido pelo 

Programa.  

Com base nas informações colhidas e nos números da Planilha Comparativa 

da Avaliação que construíram, definiram tabelas de contingência, permitindo 

que cada um dos indicadores e os conceitos dos Programas pesquisados 

pudessem ser analisados simultaneamente. As conclusões a que chegam são 

categóricas, confirmando cientificamente um senso comum já apresentado por 

outros autores. Para as docentes em questão, os Programas mais antigos são 

responsáveis pelas melhores notas. Isto comprova que a “excelência científica 

está associada à consolidação do programa e, esta, à tradição do mesmo” 

(CASTANHA; GRÁCIO, 2012, p.95).  

                                                           
28 CASTANHA, Renata Cristina Gutierres; GRÁCIO, Maria Cláudia Cabrini. “Indicadores de Avaliação 

de Programas de Pós-Graduação: um estudo comparativo na área da Matemática”. In: Revista Em 

Questão. v. 18. n. 3 (Ed. Especial). Porto Alegre/RS: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), Dez./2012. p. 81-97. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/EmQuestao/article/view/33192 Acesso em: 11/12/2017. 
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Outra constatação obtida no estudo mostra que Programas maiores, com maior 

quantidade de dissertações e teses defendidas, obtém maior nota na Capes.  

Em relação a publicação em periódicos, as autoras assim concluem: “Em 

periódicos com maiores Qualis (A1 a B3), a média de artigos publicados por 

docente cresce à medida que cresce a nota do programa, ao passo que em 

periódicos Qualis B5, a ordem é inversa” (CASTANHA; GRÁCIO, 2012, p.95). 

A relação, novamente, é diretamente proporcional.  

Relações que historicamente se estabelecem como diretamente proporcionais 

apresentam uma tendência lógica de perpetuação, trazendo à espiral 

ascendente uma blindagem ideológica muitas vezes impossível de ser 

interrompida. Tal fato impede, em muito, a reclassificação dos Programas, 

principalmente pelo vínculo existente entre recurso alocado e notas obtidas, 

numa dinâmica reduzida ao meritocrático, dentro – entre outros aspectos – de 

um cenário desigual como é a realidade brasileira. Utilizar o conceito de 

meritocracia no contexto onde as realidades são adversas é cruel, exigindo do 

docente cada dia maior produção, sem que os recursos caminhem na mesma 

proporção. 

O panorama que o estudo de Castanha e Grácio (2012) traz é a constatação 

da realidade que a Figura A apresenta, apenas construída de uma maneira 

representativa. 

Fica evidente que são os docentes os objetos, direta ou indiretamente, dos 

processos de avaliação dos Programas de Pós-Graduação estabelecido pela 

Capes. O professor Carlos Roberto Jamil Cury29 destaca: 

O que está em jogo não é um sistema de avaliação que incite ao mérito 

e que promova a eficiência. O que está em jogo é uma competição 

avaliativa que resulta mais da escassez que do reconhecimento do valor 

e que tenha como foco, ainda que submerso, mais a competição que a 

solidariedade. (BIANCHETTI; SGUISSARDI, 2009, p.xi) 

 

                                                           
29 CURY, Carlos Roberto Jamil (Prefácio). In: BIANCHETTI, Lucídio; SGUISSARDI, Valdemar (Org.). 

Dilemas da Pós-Graduação: Gestão e Avaliação. Campinas/SP: Autores Associados, 2009. 
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Estes aspectos podem ser entendidos como voltados ao docente dos 

Programas de Pós-Graduação, pressionados pela condição de “produzir ou 

morrer”, como também para a aplicação objetiva do que é produzido 

academicamente no campo da Educação, voltado aos estudantes do Ensino 

Fundamental ao Superior. 

O número de artigos publicados, se comparados a outros temas com maior 

presença no meio acadêmico, pode vir a ser considerado pequeno. Tais artigos 

retratam e discorrem sobre a consequência do modelo de avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação brasileiros realizada pela Capes e a 

contundente exigência por publicar. Estes dois aspectos, somados às pontuais 

teses e dissertações sobre o tema, apontaram a oportunidade de abordá-los 

criticamente. 

É possível destacar pontualmente o movimento de duas organizações de 

relevância comprovada que nos últimos anos trataram do assunto de forma 

pertinente, embora ainda em uma quantidade pouco expressiva. Uma escola 

de administração e uma fundação, a segunda focada em Educação. E mais 

nenhum outro exemplo relevante. 

A FGV EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas,30 

reconhecida instituição de ensino de São Paulo, no ano de 2011 publicou três 

artigos em seu Cadernos EBAPE.BR, intitulados:  

a. “Resistir ao Produtivismo: uma ode a perturbação acadêmica”,31 de 

Rafael Alcadipani; 

b. “Repensando produtivismo em gestão no (e a partir do) Brasil”,32 de 

Alexandre Faria;  

c. “O Pesquisador hoje: entre o artesanato intelectual e a produção em 

série”,33 de Maria Ester de Freitas.  

 

                                                           
30 Cf. FGV EBAPE. Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape Acesso 

em: 08/06/2016. 
31 ALCADIPIANI. Caderno EBAPE.BR. v. 9. n. 4. Opinião 3. Rio de Janeiro, Dez./2011. p. 1174-1178. 
32 FARIA. Ibidem. Opinião 2. p. 1164-1173. 
33 FREITAS. Caderno EBAPE.BR. v. 9. n. 4. Opinião 1. Rio de Janeiro, Dez./2011. p. 1158-1163. 
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A Fundação Getulio Vargas – FGV, através do mesmo periódico: Cadernos 

EBAPE.BR, volta ao tema nos anos de 2012 e 2015, com dois artigos 

apresentados na ordem cronológica: 

a. “O Produtivismo e suas Anomalias”,34 de Christiane Kleinübing Godoi e 

Wlamir Gonçalves Xavier;  

b. “O Produtivismo acadêmico e seus impactos na Pós-Graduação Stricto 

Sensu: uma ameaça à solidariedade entre pares?”,35 de Roberto Patrus 

Mundim Pena, Douglas Cabral Dantas e Helena Belintani Shigaki.  

 

A organização voltada à pesquisa na área da Educação – Fundação Carlos 

Chagas – dedica, em seu periódico Cadernos de Pesquisa,36 no ano de 2015, 

um amplo espaço para o assunto e aborda o Produtivismo Acadêmico no seu 

“Tema em Destaque”, com a publicação de seis artigos, assim intitulados: 

a. “Produtivismo Acadêmico e qualidade da pesquisa”,37 de Moysés 

Kuhlmann Jr.; 

b. “O Produtivismo na era do ‘Publique, Apareça ou Pereça’: um equilíbrio 

difícil e necessário”;38 de Antonio Alvaro Soares Zuin e Lucídio 

Bianchetti;  

c. “Cultura performativa e pesquisa em educação: desafios para a ação 

política”,39 de Elizabeth Macedo;  

d. “Comentários sobre avaliação, pressão por publicação, produtivismo 

acadêmico e ética científica”,40 de Murilo Mariano Vilaça e Alexandre 

Palma; 

                                                           
34 GODOI; XAVIER. Caderno EBAPE.BR. v. 10. n. 2. Opinião 1. Rio de Janeiro, Jun./2012. p. 456-465.  

Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/article/view/5272/4006 Acesso 

em: 11/12/2017. 
35 PATRUS; DANTAS; SHIGAKI. Caderno EBAPE.BR. v. 13. n. 1. Artigo 1. Rio de Janeiro, Jan./Mar. 

2015. p. 1-18. 
36 Cadernos de Pesquisa. v. 45. n. 158. São Paulo, Out./Dez. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0100-157420150004 Acesso em: 18/02/2016. 
37 KUHLMANN JR. Cadernos de Pesquisa. v. 45. n. 158. São Paulo, Out./Dez. 2015. p. 838-855. 

Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/198053143597 Acesso em: 11/12/2017. 
38 ZUIN; BIANCHETTI. Ibidem. p. 726-750. Disponível em:  http://dx.doi.org/10.1590/198053143294 

Acesso em: 11/12/2017.  
39 MACEDO. Ibid. p. 752-774. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/198053143285 Acesso em: 

11/12/2017. 
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e. “Agruras dos avaliadores: em busca de qualidade na pesquisa em 

educação”,41 de Marcos Villela Pereira e Magda Floriana Damiani;  

f. “Produtivismo acadêmico, publicação em periódicos e qualidade das 

pesquisas”,42 de Moysés Kuhlmann Jr. 

É necessário também destacar outras produções que se tornaram icônicas no 

estudo do presente tema. O indicativo da relevância dos textos está no 

reconhecimento dos periódicos onde foram publicados e no elevado número de 

citações43 que apresentam. Desse modo, baseando-se nestes indicadores, 

foram selecionados dois artigos de autoria de Lucídio Bianchetti e Ana Maria 

Netto Machado: 

a. “Publicar & Morrer!? Análise do impacto das políticas de pesquisa e Pós-

Graduação na constituição do tempo do trabalho dos investigadores”;44  

b. “‘Reféns da Produtividade’ sobre produção do conhecimento, saúde dos 

pesquisadores e intensificação no trabalho na Pós-Graduação”.45  

Outrossim, além destes artigos, três obras apontam para a relevância do 

estudo em questão: 

a. Dilemas da Pós-Graduação: gestão e avaliação,46 de Lucídio Bianchetti 

e Valdemar Sguissardi;  

b. A bússola do escrever: desafios e estratégias na orientação e escrita de 

teses e dissertações,47 de Lucídio Bianchetti e Ana Maria Netto 

Machado;  

                                                                                                                                                                          
40 VILAÇA; PALMA. Ibid. p. 794-816. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/198053142836 Acesso 

em: 11/12/2017. 
41 PEREIRA; DAMIANI. Ibid. p. 818-837. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/198053143332 

Acesso em: 11/12/2017. 
42 KUHLMANN JR. Ibid. p. 838-855. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/198053143597 Acesso 

em: 11/12/2017. 
43 Cf. Notícias Capes. Disponível em: https://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/2564-capes-

amplia-o-numero-de-usuarios-da-scopus-e-science-direct Acesso em 28/05/2015. 
44 BIANCHETTI; MACHADO. Publicado no periódico Educação, Sociedade & Culturas. n. 28. 

Porto/Portugal, 2009. p. 53-69. Disponível em: 

http://www.fpce.up.pt/ciie/revistaesc/ESC28/28_lucidio.pdf Acesso em 11/12/2017. 
45 Apresentado na 30ª Reunião Anual da ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação, e publicado nos anais do evento. 16p. Caxambu/MG, Out./2007. Disponível em: 

http://30reuniao.anped.org.br/trabalhos/GT09-3503--Int.pdf Acesso em 11/12/2017. 
46 BIANCHETTI; SGUISSARDI. Op. cit., 2009. 
47 BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto (Org.). 3. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012. 
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c. Globalização e Educação: perspectivas críticas,48 de Nicholas C. 

Burbules e Carlos Alberto Torres.  

Duas grandes e representativas instituições, ao abrirem espaço para abordar o 

tema Produtivismo, apontam para a importância e a necessidade em analisá-

lo em profundidade. No entanto, o ainda pequeno número de produções 

científicas nas dimensões analisadas por esta Tese, apontam para um sentido 

contrário. 

1.3 – Estrutura da Tese 

 

O Capítulo 1, Introdução, contém o Universo da Pesquisa onde o autor 

apresenta a campo pesquisado e suas dimensões, num recorte claro de seu 

foco. 

As dimensões do campo estão descritas na Tabela E, com aproximadamente 

24.400 (vinte e quatro mil e quatrocentos) documentos pesquisados entre os 

anos de 2006 e 2015, estabelecidos como o espaço temporal da pesquisa 

realizada. 

O Capitulo 2 vai trazer o Objetivo Geral e os Objetivos Específicos, em número 

de três. As quatro Hipóteses são apresentadas e alinhadas com as Questões 

da Pesquisa. No mesmo Capítulo há o descritivo do Procedimento 

Metodológico, apresentando a maneira pela qual as pesquisas foram 

classificadas.   

O Capítulo 3 aborda o Produtivismo Acadêmico. A definição é apresentada a 

partir de um fato relevante na história da Educação no Brasil, que foi o artigo do 

Jornal Folha de S. Paulo publicado em 1988 e intitulado:  A Lista dos 

Improdutivos.  Sua relevância e repercussão são destaque no Capítulo. 

O Processo de Avaliação do Ensino Superior no Brasil, com destaque para a 

importância do papel da Capes e seu histórico, tendo como linha do tempo os 

diferentes PNPG – Plano Nacional de Pós-Graduação, completam o Capítulo.   

                                                           
48 BURBULES, Nicholas C.; TORRES, Carlos Alberto (Org.). São Paulo: Editora Artmed, 2004. 
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A Análise Bibliométrica é o título do Capítulo 4. Nele, todos os indicadores 

quantitativos são calculados, permitindo entender o que representam e o 

legado que trazem a atender os Objetivos propostos.  

As contribuições qualitativas, resultado da leitura sistemática das dissertações 

e teses que abordam o tema em epígrafe, compõem o conteúdo do Capítulo 5. 

O Capitulo 6 traz a conclusão desta Tese. Nele são apresentados como os 

Objetivos foram atendidos e uma avalição de cada uma das Hipóteses 

apresentadas. 
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2. Objetivos e Procedimentos Metodológicos 

 

No Capítulo 2 do presente trabalho serão conhecidos os objetivos, as 

hipóteses e as questões da pesquisa, como também será apresentada a 

conduta metodológica utilizada no processo de investigação.  

 

2.1 Objetivos   

 

2.1.1 Objetivo Geral  

A partir de pesquisas nos periódicos listados no Portal Educ@ e nas produções 

de dissertações e teses dos Programas de Pós-Graduação em Educação no 

Brasil, e ao utilizar como palavra-chave a “produtivismo”, busca-se conhecer a 

forma pela qual o tema é abordado nestes documentos e seu nível de 

profundidade. 

Frente a este cenário, o Objetivo Geral desta Tese é: 

Analisar a apropriação, pela área de Educação, da lógica do Produtivismo 

Acadêmico.  

Este objetivo leva em consideração o interesse histórico do autor, que atua na 

área acadêmica há 40 anos, somado a busca de maior conhecimento e 

compreensão do assunto e suas consequências no âmbito da Educação como 

um todo, além do impacto causado na vida pessoal e profissional dos 

docentes. 

O conjunto de informações para a realização deste estudo é medido pela 

quantidade e pelo conteúdo de produções científicas na área produzidas em 

dez anos, entre 2006 e 2015, dentro do recorte observado. O intervalo de 

tempo estabelecido responde a uma exigência da Lei de Lotka,49 que 

                                                           
49 URBIZAGÁSTEGUI ALVARADO, Rubén. “A produtividade dos autores sobre a lei de Lotka”. In: 

Revista Ciência da Informação. v. 37. n. 2. Brasília/DF: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia (Ibict), Maio/Ago. 2008. p. 87-102. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/ciinf/artcle/view/1214 Acesso em: 26/05/2017. 
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sustentou estatisticamente esta Tese. O período definido foi consolidado pela 

intenção do autor em buscar um relato contemporâneo ao fenômeno, se atendo 

à última década, considerada a partir do início da pesquisa. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos, em número de três, se referem às abordagens 

realizadas no processo de investigação efetuado: 

1) Avaliar quantitativamente a produção acadêmica sobre a lógica 

do Produtivismo; 

 

2) Identificar o peso e a relevância do Produtivismo Acadêmico na 

produção intelectual docente; 

 

3) Investigar a correlação entre a divulgação da produção científica 

e o conceito de Produtivismo Acadêmico. 

 

2.2 Questões da Pesquisa 

Na sequência, as questões da pesquisa que se aplicam aos aspectos descritos 

no Capítulo 1 são relativos à produção docente na área da Educação, às 

exigências da Capes junto aos docentes e à avaliação que os Programas 

recebem em cada ciclo. 

1) O Produtivismo Acadêmico é aspecto que impacta o Conjunto de 

Etapas da Produção Acadêmica no Brasil (Figura A)? Este Produtivismo 

norteia o tema e o número das dissertações, teses e publicações dos 

docentes em Educação nos periódicos qualificados? 

2) A quantidade de artigos, dissertações e teses que abordam o tema 

Produtivismo Acadêmico é relevante, ou não, quando comparado a 

outros temas pesquisados na área da Educação?   
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3) O Produtivismo Acadêmico pressiona os docentes da área da 

Educação gerando produção científica de relevância discutível quando 

comparada às demais áreas de conhecimento?  

 

2.3 Hipóteses de Pesquisa 

Foram definidas as seguintes hipóteses, em número de quatro: 

H1 – O Produtivismo Acadêmico impacta a definição de objetivos na 

produção intelectual docente e na divulgação em periódicos; 

H2 –  O Produtivismo Acadêmico não impacta a definição de objetivos na 

produção intelectual docente e na divulgação em periódicos; 

H3 –  A incidência bibliométrica confirma a valoração quantitativa do 

conceito do Produtivismo Acadêmico na produção intelectual docente; 

H4 – A incidência bibliométrica não confirma a valoração quantitativa do 

conceito de Produtivismo Acadêmico na produção intelectual docente. 

 

2.4 Procedimento Metodológico 

Esta etapa da tese traz como proposta apresentar a vereda metodológica 

utilizada para buscar as conclusões a que se propõe. Propostas metodológicas 

são necessárias para apontar os caminhos que foram percorridos na busca dos 

objetivos destacados, para entender quais ferramentas foram utilizadas e por 

qual motivo foram escolhidas, e, finalmente, permitir que outros pesquisadores 

a utilizem como um guia para ampliar e complementar os resultados 

encontrados nesta etapa do estudo. 
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2.4.1 Como as Pesquisas foram classificadas 

A pesquisa realizada traz um conceito misto: quantitativo e qualitativo 

(ALISE, 2010; BRYMAN, 2007; GATTI, 2004; TRÉZ, 2012). 

A abordagem mista para o fenômeno em questão segue a afirmação de Izabel 

Cristina Ferreira Borsoi (2012, p.83),50 professora do Departamento de 

Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), no artigo em que analisa, a 

partir de uma densa pesquisa, a saúde e o modo de vida de docentes de 

instituições públicas de Ensino Superior:  

O problema é que a atividade docente se realiza na dimensão imaterial 

do trabalho por excelência [...] impactando de modo avassalador tanto a 

qualidade da produção acadêmica – que passa a ter como parâmetro 

principal a quantidade – quanto a saúde e o modo de viver dos 

docentes. Um modo de viver que já não reconhece os limites entre o 

tempo de trabalho e o de não trabalho.51  

 

A abordagem quantitativa está sustentada na Estatística Descritiva e se 

alicerça conceitualmente na Lei Bibliométrica de Lotka (GUEDES, 2005; 

MORETTI e CAMPANARIO, 2009; ROUSSEAU, 1993), tendo como base os 

dados obtidos junto ao conjunto de dissertações e teses dos mesmos 

programas e no mesmo intervalo de tempo. Alfred Lotka (1926)52 buscando um 

parâmetro para definir as contribuições de diferentes autores que produzem 

com o propósito de promover o progresso da ciência, concebe os fundamentos 

básicos da lei do quadrado inverso, afirmando que o número de autores que 

fazem n contribuições em um determinado campo científico é 

aproximadamente 1/n2 daqueles que fazem uma só contribuição e que a 

proporção daqueles que fazem uma única contribuição é de mais ou menos 

60%.  

                                                           
50 BORSOI, Izabel Cristina Ferreira. “Trabalho e produtivismo: saúde e modo de vida de docentes de 

instituições públicas de Ensino Superior”. In: Revista Cadernos de Psicologia Social do Trabalho. v. 15. 

n. 1. São Paulo: Periódicos Eletrônicos em Psicologia (Pepsic), Jun. 2012. p. 81-100. Disponível em: 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cpst/v15n1/v15n1a07.pdf Acesso em: 11/12/2017.      

51 N. do A. Destaque do autor.  
52 Alfred James Lotka (1880-1949). 
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Também Willian Gray Potter, quando realiza um profundo estudo sobre a Lei 

de Lotka, revisando todo o material produzido sobre o tema, conclui que 

"quando o período da cobertura é de dez anos ou mais e a comunidade de 

autores é definida amplamente, a produtividade dos autores aproxima-se à 

distribuição de frequências que observou Lotka e que é conhecida como a Lei 

de Lotka" – tradução livre do autor (POTTER, 1981, p.22). A contribuição de 

Potter para a Lei de Lotka trouxe o parâmetro utilizado para definir o campo da 

pesquisa em dez anos, de 2006 a 2015. 

Completando este quadro, de acordo com Araújo e Alvarenga (2011, p.52), “a 

bibliometria, como área de estudo da Ciência da Informação, tem um papel 

relevante na análise da produção científica de um país, uma vez que seus 

indicadores podem retratar o comportamento e desenvolvimento de uma área 

de conhecimento”. A adequação do uso da bibliometria como modelo para a 

análise quantitativa da produção acadêmica dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação no Brasil se sustenta na afirmação destes autores, na medida 

em que seu uso permite “retratar o comportamento e desenvolvimento de uma 

área de conhecimento”, objeto deste estudo. 

A pesquisa bibliométrica, ou bibliometria, tem seu despontar no Século XX, 

com a premente necessidade de organizar, sistematizar e estruturar o estudo e 

a avaliação de um conjunto de atividades científicas. Foi denominada 

popularmente como “Bibliografia Estatística”. Somente em 1934 que o termo 

Bibliometria foi apresentado oficialmente para o mundo científico através de 

Paul Otlet53 – precursor dos estudos na área da Ciência da Informação –, 

caracterizando uma técnica de pesquisa que vai analisar o comportamento de 

um conjunto de produções científicas (CARRIZO-SAINERO, 2000; VANTI, 

2002; ARAÚJO, 2007; ALVARADO, 2007). O uso desta metodologia cresce no 

mundo e no Brasil, principalmente com o advento da Internet, pois permitiu 

catalogar toda uma produção científica com as mesmas características e com 

isto possibilitar a análise do todo e de suas partes. Araújo (2007) destaca que a 

utilização de métodos matemáticos, mensurações quantitativas e indicadores 

permite uma avaliação objetiva de uma determinada produção científica, que é 

                                                           
53 Paul Marie Gislain Otlet (1868-1944). 
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o ponto central da bibliometria. Daí a adequação deste método de análise a 

permitir entender e concluir sobre o número de dissertações e teses de um 

determinado tema, num intervalo definido de tempo. Derek J. de Solla Price54 

destaca:  

[...] deixando de lado o julgamento de valor, parece clara a importância 

de se dispor de uma distribuição que nos informe sobre o número de 

autores, trabalhos, países ou revistas que existem em cada categoria de 

produtividade, utilidade ou o que mais desejamos saber. (PRICE, 1976, 

p.39) 

 

 Já a abordagem qualitativa acontece quando o autor promove leitura 

organizada, sistemática e abrangente de acervos de documentos acadêmicos 

assim definidos: Produção de dissertações e teses sobre o tema Produtivismo 

Acadêmico, em todos os Programas de Pós-Graduação em Educação 

existentes no Brasil, entre os anos de 2006 e 2015. 

Este contexto é alimentado por uma pesquisa bibliográfica na qual autores 

brasileiros, que experimentam o dilema do “produzir ou morrer” (BIANCHETTI e 

MACHADO, 2009), analisam o fenômeno.  

Toda produção intelectual, segundo Cíntia Lourenço (1997), pode ser 

entendida como a produção documental sobre um determinado assunto, num 

período determinado de tempo, seguindo as mesmas regras, com os mesmos 

parâmetros de avalição e com o mesmo padrão de orientação, e de claro 

interesse de uma comunidade científica específica. Esta produção contribui de 

maneira efetiva para a eliminação de barreiras, ampliação de horizontes e para 

o progresso de uma área de conhecimento. Com base nestes critérios foi 

definido como campo da pesquisa a produção documentada a partir das 

dissertações e teses, não importando o autor e nem a região na qual ele está 

inserido. No entanto, este conjunto de documentos segue a mesma orientação, 

os mesmos parâmetros de avaliação e podem ser catalogados dentro de uma 

mesma categoria. 

                                                           
54 Derek John de Solla Price (1922-1983). 
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Fazer uso da pesquisa quantitativa e qualitativa, ou seja, um modelo misto, 

contribui para o entendimento amplo do fenômeno analisado. Segundo 

Richardson (1999, p.79) “o modelo qualitativo é a forma adequada para 

entender a natureza de um fenômeno social”. Esta afirmação corrobora com o 

caráter da presente pesquisa, que leva em consideração o impacto que o 

Produtivismo Acadêmico traz para o cotidiano dos docentes e, desta 

maneira, enquadra-o como um fenômeno social (BOSI, 2007; VOSGERAU, 

ORLANDO, & MEYER, 2017). Outrossim, o método quantitativo aquiesce o 

trabalho com os dados e sua manipulação, fazendo uso das análises 

estatísticas, como, no caso, a estatística descritiva. Através dos dados 

quantitativos – número de teses e dissertações –, será possível inferir sobre o 

relevo que o tema desperta nos pesquisadores em Educação no Brasil, no 

período estudado.  

Quanto à natureza, esta pesquisa pode ser considerada como “pesquisa 

aplicada”, na medida em que tem como finalidade produzir conhecimento que 

possa vir a ser utilizado na dinâmica acadêmica, voltada a solucionar 

problemas específicos e já anteriormente mensurados. Este modelo de 

pesquisa acaba por envolver verdades e interesses de uma determinada 

comunidade, diferentemente da pesquisa básica, que não busca 

necessariamente uma aplicação objetiva. 

Quanto aos objetivos é possível catalogá-los como exploratórios. Estudos 

exploratórios são utilizados em ambientes onde as informações existem, estão 

disponíveis, mas não estão catalogadas de maneira a permitir conclusões com 

maior índice de profundidade, ou para atender os objetivos propostos nesta 

Tese. Segundo Severino (2014), a pesquisa exploratória se ajusta ao propósito 

apresentado, pois o estudo irá trazer levantamentos bibliográficos e 

documentais a produzir conceitos sobre os temas trabalhados no decorrer do 

mesmo. 

As fontes de evidência foram devidamente trabalhadas através da 

documentação e o registro em arquivos. Desse modo, Sá-Silva, e Almeida; 

Guindani (2009) discorrem sobre a importância da documentação pelo seu 

caráter, a permitir a valorização de outras fontes de evidências. Nesta Tese 
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foram utilizadas as dissertações e teses no campo da Educação que abordam 

o tema Produtivismo Acadêmico. Todos estes documentos foram 

catalogados dentro de um critério previamente estabelecido e registrados em 

arquivos, utilizando-se para tal finalidade pastas do sistema Microsoft Windows 

7 Professional. 

Completando este quadro, a conduta técnica se formatou com os seguintes 

itens: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e levantamento. As 

amostras foram intencionais, selecionadas então por um critério técnico e não 

por uma escolha aleatória, ou por sorteio. 

 

2.5 Condução Metodológica 

A condução metodológica adotada seguiu etapas assim descritas: 

1) Pesquisa de Artigos, Dissertações, Teses e Livros sobre o tema; 

2) Revisão da Literatura; 

3) Bibliometria e análise sistemática da produção acadêmica dos 

Programas de Pós-Graduação; 

4) Análise Crítica e Aplicação. 

 

2.5.1 Pesquisa de Artigos, Dissertações, Teses e Livros sobre o 

tema 

A primeira etapa deste processo, a Pesquisa de Artigos, Dissertações, 

Teses e Livros sobre o tema, foi realizada procurando mapear a produção 

acadêmica nacional e internacional sobre o tema Produtivismo Acadêmico, 

em todas as suas dimensões. Outro aspecto que orientou a pesquisa foi o de 

buscar definições sobre o que é “Produtivismo Acadêmico” e qual o impacto na 

vida dos docentes de Programas de Pós-Graduação. 
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A Tabela E vai retratar o universo pesquisado, além dos livros e demais 

referenciais que abordaram o tema e que foram apresentados nas Referências 

Bibliográficas, ao final desta Tese. 

 

2.5.2 Revisão da Literatura 

Este processo buscou tomar contato com os principais autores que se 

apropriaram do tema Produtivismo Acadêmico. A busca visou conhecer e 

mapear o impacto que o Produtivismo Acadêmico gera na interdependência 

entre os atores que agem neste universo – no caso, os acadêmicos e o 

ambiente onde estão inseridos. Este fenômeno se verifica a partir de duas 

vertentes: o professor, que sofre pressões para produzir com vistas a sua 

pontuação junto a Capes e o ranqueamento de seu Programa; e a qualidade da 

produção que, a partir deste cenário, pode vir a ter um caráter formal e não 

aplicado. 

Taylor e Procter (2001) apontam que o processo que se estabelece na revisão 

da Literatura pode ser entendido como o tomar conhecimento sobre o que foi 

publicado acerca de um conteúdo específico. 

Também possui, como objetivo, posicionar tanto o pesquisador como aqueles 

que irão ler e se ater ao texto sobre os aperfeiçoamentos e ampliações 

produzidas sobre a matéria, como também aos recuos realizados. Permite uma 

ampliação sobre áreas nem sempre claras e transparentes, fornecendo 

informações consistentes para permitir a contextualização, a extensão, a 

profundidade e a contundência do assunto em questão (NORONHA; 

FERREIRA, 2000, p.191). 

Com o propósito de identificar artigos que pudessem apresentar o grau que a 

interdependência entre os docentes e o ambiente onde estão inseridos, frente 

às exigências que a Capes apresenta, foram elencadas palavras-chave,55 a 

formar um dicionário semântico.56 

                                                           
55  Cf. Disponível em: www.revistas.usp.br/incid/article/view/69284 Acesso em: 11/12/2017. 
56 N. B. “Uma teoria semântica constitui um instrumento heurístico para estabelecer que tipos de 

informações devam ser explicitadas no momento de redigir a paráfrase definidora. Assim sendo, o 
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Este dicionário semântico serviu como base para rastrear títulos de artigos 

acadêmicos que abordam o tema Produtivismo Acadêmico.  Este mecanismo 

de busca foi feito virtualmente através da ferramenta Google Adwords Keyword 

Tool.57  

O dicionário semântico foi estabelecido com base no senso comum e no 

repertório do autor desta Tese sobre o assunto. Este conjunto de palavras-

chave foi intencionalmente construído com o propósito de identificar situações 

críticas e pouco favoráveis aos docentes na relação que estabelecem com o 

ecossistema ao qual pertencem. 

O Quadro A apresenta o conjunto de publicações resultante desta pesquisa e 

seus respectivos títulos, publicações realizadas no intervalo de pouco menos 

de dez anos. O critério utilizado para a seleção destes artigos baseou-se nos 

respectivos títulos que atenderam ao maior número de palavras-chave 

estabelecidas. A apresentação dos artigos segue uma ordem cronológica. 

 

Quadro A – Artigos que reportam em seus títulos aspectos negativos do Produtivismo 

Acadêmico 

Título Autor 
Periódico / 
Congresso 

Ano da 
Publicação 

Entre fetichismo e a 
sobrevivência: o artigo 

científico é uma 
mercadoria acadêmica? 

Luiz David Castiel 

Javier Sanz-Valero 

Red Mel 

Caderno de Saúde 
Pública – Rio de 

Janeiro 
2007 

A carne e o osso do 
ofício acadêmico 

Maria Ester de 
Freitas 

O&S – Ideias em 
Debate 

2007 

Reféns da Produtividade 
– sobre a produção do 
conhecimento, saúde 
dos pesquisadores e 

intensificação do 
trabalho na pós-

graduação 

Lucídio Bianchetti 

Ana Maria Machado 

 

ANPEd 2007 

O dilema produtividade-
qualidade na pós-

graduação 
Dermeval Saviani 

Nuances: estudos 
sobre educação 

2010 

                                                                                                                                                                          
modelo semântico atua especialmente no primeiro processo pertinente ao ato de definir, uma vez que 

determina sob que prisma o significado deverá ser compreendido”. (FARIAS, 2012, p.181) 
57 Cf. Advanced Google AdWords. Disponível em: http://books.google.com.br Acesso em: 11/12/2017. 
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(Des)fetichização do 
produtivismo 

acadêmico: desafios 
para o trabalhador-

pesquisador 

Ana Maria Machado 

Lucídio Bianchetti 
RAE 2011 

O pesquisador hoje: 
entre o artesanato 

intelectual e a produção 
em série 

Maria Ester de 
Freitas 

Cadernos 
EBAPE.BR 

2011 

O mal-estar na 
Academia: o 

produtivismo científico, 
o fetichismo do 
conhecimento-

mercadoria 

Eunice Trein 

José Rodrigues 

Revista Brasileira de 
Educação 

2011 

Resistir ao produtivismo: 
uma ode à perturbação 

acadêmica 
Rafael Alcadipani 

Cadernos 
EBAPE.BR 

2011 

O produtivismo e suas 
anomalias 

Wlamir G. Xavier 
Christiane K. Godoi 

Cadernos 
EBAPE.BR 

2012 

Produtivismo além dos 
números 

Luiz Menna-Barreto 
Universidade e 

Sociedade 
2012 

Trabalho e 
produtivismo: saúde e 

modo de vida do 
docente de instituições 

públicas de Ensino 
Superior 

Izabel Cristina Borsoi 
Cadernos de 

Psicologia Social do 
Trabalho 

2012 

Diálogo sobre 
cientometria, mal-estar 

na academia e a 
polêmica do 
produtivismo 

Murilo M. Vilaça 

Alexandre Palma 

Revista Brasileira de 
Educação 

2013 

O “oceano 
quantitativista” na 
avaliação da pós-

graduação: implicações 
no trabalho docente 

Isabela C. M. Braga Linhas Críticas 2014 

Produtivismo, pesquisa 
e comunicação 

científica: entre o 
veneno e o remédio 

Teresa Cristina Rego 
Educação e 

Pesquisa 
2014 

Más condutas científicas 
– uma abordagem 

crítico-comparativa para 
in-formar uma reflexão 

sobre o tema 

Murilo M. Vilaça 
Revista Brasileira de 

Educação 
2015 

O produtivismo 
acadêmico e seus 

Roberto Patrus 
Cadernos 

EBAPE.BR 
2015 
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impactos na pós-
graduação stricto-sensu: 

uma ameaça a 
solidariedade entre 

pares? 

Douglas C. Dantas 

Helena B. Shigaki 

Origens do produtivismo 
acadêmico e o caminho 

do impacto social do 
conhecimento 

Thomaz Wood Jr. 
Ensino Superior 

Unicamp 
2016 

Fonte: Autor 

 

Os títulos dos artigos listados refletem, em parte, o contexto no qual convivem 

acadêmicos, gestores dos Programas de Pós-Graduação, órgão regulador e de 

fomento, e alunos dos Programas em questão. É possível antever o conteúdo 

dos artigos a partir de seus títulos, todos eles críticos, apocalípticos e poucos 

elogiosos (BARDIN, 1977; BOURDIEU, 1990; PÊCHEUX, 1988).  

É aceitável inferir a partir de títulos, como: entre o fetichismo e a sobrevivência; 

a carne e o osso do ofício acadêmico; reféns da produtividade; o dilema 

produtividade-qualidade; (des)fetichização do produtivismo; artesanato 

intelectual; mal-estar na academia; ode à perturbação acadêmica; saúde e 

modo de vida do docente; oceano quantitativista, entre outros, que há uma 

crítica contumaz destes autores ao modelo produtivista vigente, onde é 

possível identificar o impacto negativo que produz, tanto no âmbito da 

academia quanto na dimensão pessoal da vida dos pesquisadores.  

Sguissardi e Silva Júnior são contundentes ao abordarem a precarização do 

trabalho acadêmico quando apontam a relação direta que existe entre os 

órgãos de avaliação e fomento – no caso, a Capes e o CNPq –, e o professor 

pesquisador. Não atenuando a crítica sobre o modelo produtivista, desenham o 

impacto que causa na vida dos professores. 

A pós-graduação passa a ocupar o lugar central das IFES e, ao mesmo 

tempo, a ser o polo irradiador da efetiva reforma universitária, na qual a 

Capes e o CNPq –  aquela por meio de seu modelo de avaliação e este 

pela indução à pesquisa – acentuam o produtivismo acadêmico à custa 

de intensificação e precarização do trabalho do professor pesquisador. 

(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p.56) 
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Outro autor que destaca o assunto é rigoroso ao afirmar que há o “fomento 

para uma ciência pedante”, deixando claro que o modelo em vigor não 

promove uma ciência aplicada, contundente e alinhada com a realidade 

brasileira. O alinhamento com as demandas pouco relevantes, segundo 

Thomaz Wood Jr. (2016),58 aumenta a exigência para produzir numa dinâmica 

quantitativa, sem a real ênfase à qualidade do que está sendo publicado. 

Em um texto produzido especialmente para a comemoração de 50 anos da 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o autor assim tratou o tema:  

Em suma, continuamos a produzir ciência pueril, talvez um pouco 

menos pueril que uma década antes. 

Além disso, pode-se constatar com preocupação que os esforços em 

curso não apontam para a construção de uma ciência substantiva, mas 

para o fomento da ciência pedante, cada vez mais alinhada com a 

produção científica internacional, esta mesma frequentemente criticada 

pelo seu afastamento da realidade organizacional. De fato, nossos 

sistemas de avaliação e incentivo, instituídos com a participação da 

própria comunidade acadêmica, levaram, em um primeiro momento, 

para o aumento quantitativo da produção científica. Agora, buscam 

privilegiar a qualidade, porém entendida como rigor. Com isso, a 

dimensão da relevância continua sem ter a ênfase necessária. (WOOD, 

2016) 

 

No processo de Revisão da Literatura houve também a participação em 

eventos que versaram sobre o tema, tendo como destaque o “Seminário 

Produtivismo Acadêmico e Qualidade da Pesquisa”, realizado na Fundação 

Carlos Chagas, em março de 2015. Este Seminário, único e específico sobre o 

assunto até 2016, reuniu alguns dos principais pesquisadores e resultou na 

publicação do número 151 da revista Cadernos de Pesquisa da Fundação 

Carlos Chagas (Out./Dez. 2015), sobre o tema: Produtivismo Acadêmico e a 

Qualidade na Pesquisa.59 Cumpre ressaltar, sobremaneira, a relevância desta 

                                                           
58 WOOD JR., Thomaz. “Origens do produtivismo acadêmico e o caminho do impacto social do 

conhecimento”. In: Revista Ensino Superior – Seminário 50 Anos de Unicamp. Campinas/SP: 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Abr. 2016. Disponível em: 

https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/origens-do-produtivismo-academico-e-o-

caminho-do-impacto-social-do-conhecimento Acesso em: 11/12/2017. 
59 Cf. Disponível em: http://educa.fcc.org.br Acesso em: 24/02/2016. 
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publicação acadêmica – a revista Cadernos de Pesquisa, cujos artigos foram 

amplamente utilizados na construção da presente Tese.  

Dentro do universo do publish or perish (publicar ou perecer), vários autores 

ocuparam lugar de destaque nesta galeria: ALCADIPANI, 2011; CABRAL e 

LAZZARINI, 2011; GATTI, 2001; GODOI e XAVIER, 2012; MACHADO e 

BIANCHETTI, 2011; MENEGHINI, 2012; PEREIRA e DAMIANI, 2015; 

REINACH, 2014; SAVIANI, 2005; SPINK e ALVES, 2011; TREIN e 

RODRIGUES, 2011; TULESKI, 2012; VILAÇA e PEDERNEIRA, 2013. 

Também o livro O Trabalho Intensificado nas Federais: Pós-Graduação e 

Produtivismo Acadêmico, de Valdemar Sguissardi e João dos Reis Silva Júnior, 

merece destaque ao apresentar o resultado de pesquisa realizada em sete 

instituições federais de Ensino Superior, com 49 pesquisadores – único registro 

público existente sobre uma pesquisa com docentes de diferentes instituições 

de ensino sobre o assunto. Sguissardi e Silva Júnior (2009) relatam agruras e 

dificuldades que há na dinâmica de trabalho dos professores dos Programas de 

Pós-Graduação no Brasil, resultado da política produtivista que se instalou na 

área em questão. Os autores apresentam a conclusão do trabalho de pesquisa 

da seguinte maneira:  

O produtivismo acadêmico já se pôs tanto nas relações desenvolvidas 

no cotidiano das IFES e concretizadas na prática universitária que 

parece ter assumido a “Síndrome de Chantecler”: um galo fadado a 

cantar por toda a vida para que o sol raie. Dito de outra forma, a 

ideologia do produtivismo acadêmico já se enraizou na instituição e no 

professor pesquisador. (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009, p.229) 

 

Em suas páginas, este livro revela resultados relevantes no entendimento e no 

impacto que o Produtivismo Acadêmico provoca na vida e no trabalho dos 

professores. O relato de um dos entrevistados aponta:  

A pressão para a produção aumentou muito, e nós aumentamos muito a 

pressão em nós mesmos [...].  

É uma pressão enorme! Porque se você entrar no sistema de pós-

graduação, na hora que você recebe um pós-graduando você sabe que 

ali primeiro é um trabalho e depois uma tese. 



46 
 

E o que nós estamos produzindo? Os trabalhos que já chegam [...].  

Por exemplo, eu já tive uma orientanda que, quando foi fazer o 

doutorado, ela já tinha nove trabalhos publicados no exterior e a tese 

dela eram dois trabalhos comentados com introdução e discussão. 

Então nós estamos mudando pra [....] a tese vira, de alguma maneira, 

um condensado de trabalhos, que tem um eixo. (SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009, p.224) 

 

Para compreender o âmbito da qualidade da produção e os mecanismos 

utilizados para atender à exigência da Capes, outros autores também foram 

consultados: ANDRÉ, 2007; DE LA FARE, MACHADO, & CARVALHO, 2014; 

DINIZ, 2013; FONSECA, 2010; FREITAS, 2011; GODOI e XAVIER, 2012; 

KUHLMANN JR., 2014; MENNA-BARRETO, 2012; MINAYO, 2008; MORAES, 

2004; PATRUS, DANTAS, & SHIGAKI, 2015; SEVERINO, 2014; SPINAK, 

2013; VASCONCELOS, 2013. 

De maneira geral, os autores aqui apontados deixam transparecer que o ponto 

focal de todo o processo está em produzir conhecimento e obrigatoriamente se 

envolver em eventos, congressos, seminários reconhecidos pela comunidade 

científica e identificados como referência nas avaliações da Capes. Também 

está em elaborar artigos, realizar pareceres, apresentar trabalhos e ter sua 

produção publicada nos anais de tais eventos. Este conjunto de ações, e não a 

produção do conhecimento e sua aplicabilidade, é que gera reconhecimento, 

pois são estes os critérios utilizados para avaliar e julgar. A acuidade utilizada 

para mensurar a carreira de um docente de Programas de Pós-Graduação não 

está na sua capacidade em produzir e promover conhecimento junto aos seus 

alunos e orientandos, e também não está na sua diária e competente, mas, 

tantas vezes “invisível” atividade de docência, mas na comunicação e difusão 

de suas pesquisas através de artigos e participações em congressos 

(SOARES; CUNHA, 2010). 

A avaliação que tem maior peso e relevância é a realizada a partir de 

parâmetros externos à Instituição de Ensino Superior com a qual o docente 

esteja envolvido. 
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Este cenário, muitas vezes cruel, está diretamente correlacionado a 

intensificação do trabalho docente, resultando no alto índice de pressão que 

recebem para publicar e atingir a pontuação exigida para a manutenção e/ou 

aumento da avaliação de seu Programa. E o que resulta disto, além da extrema 

angústia e impacto na qualidade de vida dos docentes? Orlando, Meyer e 

Vosgerou (2017)60 destacam aspectos que retratam este momento no qual a 

academia está inserida.  

A competitividade está enraizada no funcionamento das instituições de 

ensino superior. Em relação à Pós-Graduação, as exigências e os 

critérios de avaliação da Capes repercutem em um crescente 

individualismo, resultante da disputa por publicações, bolsas e 

financiamento. O reflexo se dá tanto na intensificação e na precarização 

do trabalho do professor como no enfraquecimento do sentimento de 

pertença a um coletivo [...]. Aliados, a perspectiva utilitarista da 

pesquisa e o individualismo levam à fragmentação da identidade do 

professor como intelectual. (ORLANDO, MEYER, & VOSGEROU, 2017, 

p.237) 

 

Para proceder a coleta de todos estes documentos, foram utilizadas entre 

outras as bases de dados Ebsco, Proquest, Google Scholar e a própria Capes, 

sem contar com as bases dos periódicos específicos.  

Outra fonte utilizada foi o Portal Educ@ que está disponível on-line e é um 

indexador “[...] que objetiva proporcionar um amplo acesso a coleções de 

periódicos científicos na área de educação”.61 

Dentro do Portal Educ@ a palavra-chave buscada foi “produtivismo”, 

permitindo assim catalogar todos os artigos ali existentes que, direta ou 

indiretamente, abordam o tema no universo da Educação.  

  

 

                                                           
60 VOSGERAU, Dilmeire Sant’Anna Ramos; MEYER, Patricia; ORLANDO, Evelyn de Almeida. 

“Produtivismo acadêmico e suas repercussões no desenvolvimento profissional de professores 

universitários”. In: Revista Educação & Sociedade. v. 38. n. 138. Campinas/SP:  CEDES – Centro de 

Estudos Educação e Sociedade, 2017. p. 231-247. 
61 Cf. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?lng=pt Acesso em: 23/01/2016. 
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2.5.3 Pesquisa Bibliométrica e Análise Quantitativa dos 

documentos  

A Pesquisa Bibliométrica e a análise quantitativa dos documentos foram 

realizadas em três etapas distintas, porém complementares, assim definidas:  

A. A base de dados primária definida para estabelecer a formatação 

desta etapa da pesquisa está diretamente ligada ao perfil da amostra a ser 

utilizada na bibliometria. É mister destacar que, mesmo não sendo parte da 

amostra que trará as principais conclusões para esta Tese, foi utilizado um 

segundo grupo de informações – uma base de dados secundária – que 

corrobora para atender aos objetivos traçados. 

A amostra primária é o conjunto de dissertações e teses produzidas nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação entre os anos de 2006 e 2015.  

Para a obtenção deste universo foi inicialmente feito o levantamento de todos 

os Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil.62 Foram 

identificados, assim, 70 Programas existentes até 2015, distribuídos em todas 

as regiões, com notas iguais ou superiores a 4 (quatro),63 arranjados segundo o 

quadro: Programas de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e 

Doutorado (ANEXO IV). 

Os Programas desmembrados pelas cinco Regiões Brasileiras, com as 

respectivas notas, resultaram na Tabela F. Nela é possível identificar como os 

Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil estão estratificados por 

Nota e por Região. 

 

 

 

                                                           
62 Cf. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaCo

nhecimento.jsf;jsessionid=99PBMoDx2WqP4tgNa+er1Gfr.sucupira-213?areaAvaliacao=38 Acesso em: 

29/01/2016. 
63 Cf. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoConceit

o.jsf;jsessionid=IpC19tcuSCVdbQWNHKsjYjWE.sucupira-213 Acesso em: 29/01/2016. 
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Tabela F: Programas de Pós-Graduação em Educação estratificados por Nota e Região do 

Brasil – 2015 

NOTAS 4 5 6 7 
TOTAL DE 

PROGRAMAS 

REGIÕES      

N   2     2 

NE 10 1   11 

CO   7 1     8 

SD 14 9 4 2 29 

S 11 6 2 1 20 

TOTAL DE 
PROGRAMAS 

44        17 6   3 70 

Fonte: Autor com base nos dados do Portal CAPES64  

 

A Tabela F descortina uma realidade já amplamente conhecida, a da grande 

concentração de Programas com Notas igual ou superior a 5 (cinco) 

localizadas nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil. Dos 26 Programas assim 

classificados, apenas dois estão fora das Regiões Sudeste e Sul, ou seja, 

aproximadamente da ordem percentual de 7,5%. Tais dados reforçam o 

conceito que o processo de avaliação dos Programas de Pós-Graduação 

vigente é linear e padronizado, dificultando Programas com menor recurso 

financeiro, e de pessoal para a realização de pesquisas, para que almejem 

pontuação mais expressiva. 

Sguissardi e Silva Júnior apontam que esta realidade contribui para a prática 

do Produtivismo Acadêmico ao afirmar que há, sim, um processo de 

“competição” entre os diferentes Programas de Pós-Graduação, principalmente 

entre os existentes das instituições que eles denominam de “maior ou menor 

prestígio” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p.195). 

Completando este raciocínio, os autores afirmam:  

                                                           
64 Cf. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoAreaCo

nhecimento.jsf;jsessionid=99PBMoDx2WqP4tgNa+er1Gfr.sucupira-213?areaAvaliacao=38 Acesso em: 

29/01/2016. 
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Esta concorrência faz com que os programas menores, quando 

comparados com os demais, sejam compelidos a seguirem o padrão 

daqueles, pela natureza comparativa da avaliação da Capes. Neste 

ponto pode-se ver a aglutinação dos pequenos programas de regiões 

distantes do eixo Rio-São Paulo, e mesmo muitos pertencentes a este 

eixo, para fazer frente à aglutinação dos programas mais consolidados. 

Este refinar do movimento faz ver quão cruel é esse processo para os 

programas não tão visíveis, pois impõe uma carga maior de trabalho ao 

professor pesquisador e o impele ao produtivismo acadêmico. 

(SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p.195) 

 

B. A segunda etapa deste processo foi a visita nos repositórios de cada 

um dos Programas listados, buscando identificar a quantidade de dissertações 

e teses ali produzidas, dentro do intervalo de tempo anteriormente definido. 

No geral foram identificadas 16.839 dissertações e 6.414 teses, totalizando 

23.253 produções acadêmicas (ANEXO III).  

Nestas produções foram destacadas todas as menções ao conceito de 

Produtivismo Acadêmico. Como palavra-chave foi destacado: “produtivismo”. 

Na análise dos títulos e abstracts, foram verificadas abordagens que 

indicassem um foco, mesmo que marginal, ao tema estudado. A busca por 

estes indicadores foi feita através do software Copernic, e pelo Windows 

Search 4.0 que rastreia todos os arquivos buscando indicadores que pudessem 

apontar afinidades, conexão ou conformidade com o campo pesquisado.  

Com esta pesquisa foi possível afirmar qual a quantidade e quais as 

dissertações e teses que abordaram, direta ou indiretamente, o tema 

Produtivismo Acadêmico. 

Do total de 70 Programas visitados e das 23.253 produções avaliadas, os 

resultados obtidos sobre os que abordam o Produtivismo Acadêmico foi o 

seguinte: a) 13 Programas apresentaram dissertações e/ou teses que 

abordaram o tema, e b) 19 Produções (dissertações e teses) trataram do tema, 

direta ou indiretamente.   

Para entender e definir o parâmetro que aponte, em parte, a apropriação dos 

acadêmicos em estudar, pesquisar, produzir e publicar sobre o tema em 
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epígrafe foi utilizada a expressão “fator de convergência”,65 que vai representar 

a razão entre a quantidade de teses e dissertações produzidas na Instituição 

de Ensino Superior que abordaram o assunto no período proposto em 

comparação com o total concebido. 

Este Fator será uma fração sempre menor do que 1 (hum). Quanto mais 

próximo de 1 (hum), maior a concernência, apontando o quanto o Programa 

tem pautado o tema em suas produções e pesquisas. Quanto mais próximo de 

zero, maior o distanciamento, menor a aderência ao tema, indicando baixo 

grau de relevância junto aos pesquisadores daquela Instituição. Esta escala 

ajudará nas conclusões sobre o objetivo proposto. 

A fórmula pode ser assim apresentada:  

F.C. = UP/AE 

Sendo: 

AE = indica o número total de teses e dissertações produzidas pelo Programa 

no período analisado. 

UP = indica a frequência de teses e dissertações que abordam o tema 

encontradas no mesmo período. 

Outro conceito a ser aplicado é o Fator de Convergência Total (F.C.T.), que 

irá analisar a frequência total de dissertações e teses que atendem às 

exigências da pesquisa, frente ao conjunto produzido. 

C. A terceira abordagem utilizada para identificar o grau de apropriação 

dos pesquisadores em Educação no que tange ao tema analisado será o da 

Periodicidade (P). A Periodicidade (BERNARDES, 2011), um conceito 

estudado na Matemática Aplicada, representa fenômenos que se repetem após 

determinado período de tempo, permitindo concluir sobre sua universalidade. 

Ou seja, se a Periodicidade existe e é possível de ser identificada, conclui-se 

que exista uma universalidade. E a universalidade está diretamente 

                                                           
65 N. do A. Expressão cunhada pelo autor, com base em: GLANZEL (2003); FAPESP (2004); HOU, 

KRETSCHMER, & LIU (2006). 
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relacionada à importância que este fenômeno possui para uma determinada 

sociedade. 

Neste estudo, será identificado se existe ou não Periodicidade nas 

dissertações e teses produzidas sobre o tema, dentro do período de tempo 

estabelecido. 

Portanto, os três indicadores: F.C., F.C.T. e P. analisados conjuntamente, 

permitirão concluir sobre o objetivo proposto nesta Tese. 

Para corroborar com o estudo proposto, uma pesquisa secundária foi realizada 

junto ao Portal Educ@, por se tratar de um dos principais depositórios de 

artigos acadêmicos na área da Educação no Brasil. Nele foram relatados os 

artigos que abordaram o conteúdo em questão, fazendo uso das mesmas 

ferramentas utilizadas na pesquisa anterior. Os periódicos pertencentes ao 

Portal, as Instituições de Ensino Superior ao qual pertencem e a avaliação 

Qualis66 que possuem estão dispostos mais adiante (ANEXO V). 

A pesquisa secundária realizada no Portal Educ@ irá suportar e complementar 

as informações obtidas no estudo anterior.  

Após a definição da amostra e sua consolidação dentro dos parâmetros 

desejados, a etapa complementar foi a leitura sistemática de todos os 

documentos encontrados. Para tal, realizou-se o download e a organização em 

pastas de todo o material coletado, fazendo uso do Microsoft Windows 7 

Professional. As pastas foram catalogadas levando em consideração o nome 

de cada um dos documentos – sejam eles dissertações, teses ou artigos do 

Portal Educ@, organizados segundo o nome da IES ou do periódico, títulos, 

autores e ano de publicação. 

A Planilha Bibliométrica foi estruturada fazendo uso do programa Microsoft 

Excel 2010, que foi organizado seguindo os critérios relatados na Tabela G. 

 

                                                           
66 Cf. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral

Periodicos.jsf Acesso em: 29/01/2016. 



53 
 

Tabela G – Estruturação dos Dados na Planilha Bibliométrica 

1 Nome dos autores 

2 Título da Dissertação / Tese / Artigo 

3 Programa de Pós-Graduação / Nome do Periódico 

4 Número de autores 

5 Ano de Publicação 

6 Palavra-chave pesquisada 

Fonte: Autor 

 

O uso da bibliometria e todas as ferramentas utilizadas para que pudesse vir a 

ser útil às conclusões propostas foi construída a partir de extensa análise e 

disponibilidade de cada uma delas. A Literatura sobre o uso desta metodologia 

não é abrangente, mormente quando se trata de Ciências Humanas onde a 

pesquisa qualitativa é historicamente consolidada. O uso da estatística 

descritiva e da Lei de Lotka permitiu retratar o fenômeno e buscar as 

conclusões necessárias para esta Tese. A análise sistemática a partir de 

critérios exclusivamente quantitativos corroborou para um resultado 

consistente, claro e dentro dos parâmetros adotados. 

 

2.5.4 Análise Crítica e Aplicação 

A última etapa desta condução metodológica apresenta a análise crítica frente 

ao material observado com a aplicação de todas as ferramentas quantitativas. 

Esta etapa orienta todo o trabalho de pesquisa para atender aos objetivos 

propostos. O modelo misto de pesquisa: qualitativo e quantitativo, adotado 

nesta Tese traz elementos que conduzem o autor, que pela sua formação 

acadêmica trafega no mundo qualitativo e quantitativo, a inferir sobre a maneira 

pela qual os acadêmicos da área da Educação se apropriam da lógica do 

Produtivismo Acadêmico. A quantidade de dissertações e teses sobre o 
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tema, dentro dos Programas de Educação, reflete, em parte, o interesse destes 

pesquisadores em produzir sobre o tema.  
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3. O Produtivismo Acadêmico 

 

O Professor João Zanetic, presidente da Associação dos Docentes da 

Universidade de São Paulo (USP), em debate sobre o tema Produtivismo 

Acadêmico realizado em 2012,67 foi categórico ao afirmar que no Brasil a 

expressão “produtivismo acadêmico” está diretamente relacionada com a 

matéria do jornal Folha de S. Paulo, publicada em 21 de fevereiro de 1988 e 

intitulada: “A lista dos improdutivos”.68 Conclui sua fala deixando claro que, no 

seu entendimento, é este o marco que deve ser considerado para a aplicação 

deste conceito no meio acadêmico brasileiro.  

Naquela oportunidade, o jornal publicou uma lista fornecida pela USP contendo 

os nomes dos acadêmicos que não tinham, segundo a mesma Universidade, 

“produzido absolutamente nada entre os anos de 1985 e 1986”. Chamou a 

atenção o critério estabelecido para definir a lista dos docentes que 

representavam, à época, aproximadamente o percentual de 25% de todo o 

quadro da Universidade. O critério adotado foi exclusivamente quantitativo, ou 

seja, medido através de publicações e participação em congressos científicos. 

A publicação do artigo resultou em inúmeras reações por parte de importantes 

intelectuais, que defenderam que a produção docente não pode se ater às 

publicações e participações em congressos, mas numa gama de atividades a 

atender o tripé que sustenta a Educação: pesquisa, ensino e extensão. A 

Professora Maria Luísa Sandoval Schmidt (2011) quando analisa o fenômeno 

em seu artigo intitulado: “Avaliação Acadêmica, Ideologia e Poder”,69 destaca 

este fato:  

                                                           
67 Cf. ZANETIC, João. “Choque de visões antagônicas marca debate sobre produtivismo acadêmico”. In: 

Informativo Aduspnet. n. 302. São Paulo: Associação dos Docentes da Universidade de São Paulo 

(Adusp), Mar./2012. Disponível em: http://www.adusp.org.br/index.php/defesa-da-universidade/180-

condicoesde-trabalho/produtivismo/953-choque-de-visoes-antagonicas-marca-debate-sobreprodutivismo-

academico Acesso em: 20/01/2016.  
68 FROMER, Ana. “A lista dos improdutivos”. In: Folha de S. Paulo. São Paulo, 21 de fevereiro de 1988. 

2º Caderno. p.A-28–A-32. Disponível em: http://acervo.folha.com.br/fsp/1988/02/21/2 Acesso em: 

30/04/2016.        
69 SCHMIDT, Maria Luísa Sandoval. “Avaliação Acadêmica, Ideologia e Poder”. In: Revista de 

Psicologia USP. v. 22. n. 2. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 2011. p. 315-334. Disponível 

em: https://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/42088/45762 Acesso em: 11/12/2017. 

https://www.revistas.usp.br/psicousp/article/view/42088/45762
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Escreveram na Folha de S. Paulo, na ocasião: Eunice Durham, Marilena 

Chaui, José Arthur Giannotti, Francisco Weffort, Walter Colli, Maria 

Tereza Leme Fleury, Modesto Carvalhosa, Rui Affonso, Nicolau 

Sevcenko, Carlos Guilherme Mota, Antonio Candido, Rogério Cezar de 

Cerqueira Leite, Newton Lima Neto, Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

Simon Schwarzman, Boris Schnaiderman, Florestan Fernandes, Maria 

Sylvia de Carvalho Franco, Nestor Goulart Reis, Carlos Alberto Idoeta, 

Paul Singer, entre outros, pois essa citação não é exaustiva. Em parte, 

alguns escritos vindos na esteira da malfazeja lista tinham a intenção de 

denunciar e reparar, na medida do possível, a violência e as injustiças 

cometidas contra intelectuais reconhecidamente profícuos (SCHMIDT, 

2011, p.2). 

 

Entretanto, a reação imediata em relação ao parâmetro utilizado – quantitativo 

– para avaliar a Produção Acadêmica dos docentes da prestigiada 

Universidade, não alterou o modelo estabelecido pela Capes, que tem em seu 

processo de avaliação dos Programas de Pós-Graduação um percentual que 

considera a produção docente, e este é essencialmente quantitativo. 

A Professora Eliane Domingues, escrevendo no Editorial da Revista Psicologia 

em Estudo, assim resume o episódio da Folha de S. Paulo, em 1988:  

Na época a matéria foi alvo de protestos e debates e a questão da 

avaliação de docentes por critérios apenas quantitativos, prática já 

comum entre outros países, como os Estados Unidos, passou a ocupar 

mais espaço em nosso país. (DOMINGUES, 2013).70 

 

As definições sobre o que é e representa o Produtivismo Acadêmico se 

multiplicaram nestas últimas décadas, ao apresentar de forma transparente o 

seu impacto. Nesta Tese, buscando trazer um olhar contemporâneo para o 

tema, optou-se pela definição de Thomaz Wood Jr.,71 em texto produzido 

                                                           
70 Cf. DOMINGUES, Eliane. “Autoria em tempos de ‘produtivismo acadêmico’”. In: Revista Psicologia 

em Estudo. v. 18. n. 2. Maringá/PR: Abr./Jun. 2013 (Editorial). Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-73722013000200001 Acesso em: 

11/12/2017.   
71 WOOD JR., Thomaz. “Origens do produtivismo acadêmico e o caminho do impacto social do 

conhecimento”. In: Revista Ensino Superior – Seminário 50 anos de Unicamp. Campinas/SP: 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Abr. 2016. Disponível em: 

https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/origens-do-produtivismo-academico-e-o-

caminho-do-impacto-social-do-conhecimento Acesso em: 11/12/2017. 
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especialmente para o “Seminário 50 anos de Unicamp”, em 2016. A opção por 

esta definição acontece pela sua atualidade, pela maneira informal que é 

apresentada, pelo peso que possui ao ser trazida para um evento tão relevante 

e por tratar de uma das principais universidades do País. Como acadêmico da 

área de Administração, o autor apresenta todas as suas conclusões tendo 

como base este recorte, mesmo afirmando sua universalidade. Em texto 

intitulado: “Origens do Produtivismo Acadêmico e o caminho do impacto social 

do conhecimento”, assim explana sobre o tema: 

[...] produtivismo acadêmico, entendido como um sistema voltado para a 

produção científica em massa, análogo ao fordismo. O mesmo termo é 

também frequentemente definido como um tipo de mentalidade ou 

comportamento orientado para o aumento quantitativo da produção 

científica, em detrimento da qualidade e relevância do que é gerado. 

Dessa forma, o produtivismo pode ser entendido tanto como uma 

questão relacionada ao sistema quanto uma questão referente ao 

indivíduo. (WOOD, 2016) 

 

Em sua definição, Wood aborda duas questões: uma relacionada ao sistema e 

outra relacionada ao indivíduo. Em relação ao sistema, afirma que são todas as 

estruturas formais que estabelecem regras que acabam por impelir a prática do 

Produtivismo. Este movimento vai acarretar em impactos para o campo 

científico, gerando o que mais tarde vai chamar de “superespecialização, para 

a fragmentação e para o hermetismo, refletindo cada vez mais o interesse dos 

próprios pesquisadores, em detrimento do tratamento de questões relevantes 

para as organizações” (WOOD, 2016).   

No campo pessoal, dos indivíduos, faz referência a uma pesquisa72 da 

Fundação Ford73 que aponta para os impactos que causa até os dias de hoje:  

O foco em pesquisa, fomentado originalmente pela Fundação Ford, 

parece ter criado uma torre de marfim, um sistema autorreferenciado, 

                                                           
72 N. do A. Nesta pesquisa, a crítica está pelo distanciamento existente entre o processo de geração de 

conhecimento e de aplicação do conhecimento. Naquele momento histórico, nos EUA, o estudo de 

Administração se dava principalmente pelos casos existentes, reproduzindo conceitos e teorias em 

detrimento de uma busca por novos conhecimentos através da pesquisa. 
73 “Higher education in Management in Brazil between the 1940’s and the 1950’s a discussion deriving 

from the cooperation agreements between Brazil and the United States of America”. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/cebape/v11n2/v11n2a05.pdf Acesso em: 11/12/2017.  
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sustentado por eventos, revistas, sistemas de incentivo e modos de 

carreira que isolam os pesquisadores da prática. (WOOD, 2016) 

 

Discorrer sobre este fenômeno se tornou necessário para trazer luz aos 

objetivos propostos nesta Tese.  

 

3.1 O Processo de Avaliação do Ensino Superior no Brasil  

Os processos de avaliação acadêmica estão presentes em vários países do 

mundo. De diferentes formas e modelos, em periodicidades não alinhadas e 

executadas por distintos organismos – públicos ou não, este fenômeno 

remonta a um fato histórico onde a tradição tem seu início, nos Estados Unidos 

da América (SCHWARTZMAN,1990; DURHAM,1992).74 

Nos Estados Unidos, os processos de avaliação acontecem desde os primeiros 

anos do Século XX, sempre realizados por organizações não governamentais. 

Exemplo disto é a Association to Advance Collegiatte Schools of Business 

(AACSB), voltada para a avaliação das Escolas de Administração, que tem seu 

início no ano de 1916, e em 2015 contava com cerca de 500 universidades 

associadas. Este organismo tornou-se referência no mundo todo como apto a 

definir o padrão de qualidade dos cursos de administração, gerando não só um 

conteúdo fidedigno capaz de identificar a performance dos estudantes a partir 

de um parâmetro predefinido, como orientar gestores a que realizem processos 

de melhoria pontual e a médio prazo. No Brasil, apenas dois cursos possuem a 

Certificação e são avaliados pela AACSB (2015).75 

                                                           
74 SCHWARTZMAN, Simon (com a colaboração de Rogério Carlos Gastaldo de Oliveira). A 

diferenciação do Ensino Superior no Brasil – Apresentado na Segunda reunião do “Projeto Regional de 

Estudos sobre Políticas de Educação Superior”. Buenos Aires/Argentina, Ago. 1990. Disponível em: 

http://www.schwartzman.org.br/simon/diferent.htm Acesso em: 11/12/2017; DURHAM, Eunice Ribeiro; 

SCHWARTZMAN, Simon (Org.). “A Institucionalização da Avaliação”. In: ___. Avaliação do Ensino 

Superior. São Paulo: EDUSP, 1992 (Coleção Base, v. 2). p. 197-ss. 
75 N. B. Segundo o site da AACBS, somente se encontram sob registro duas Instituições de Ensino 

Superior no Brasil: a Fundação Getulio Vargas – São Paulo (Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo, FGV-SP) e o Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa (São Paulo), na área de Business. 

Disponível em: http://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-members/global-

listing.aspx?F_Country=Brazil Acesso em: 11/12/2017. 
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A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) é o organismo no Brasil que realiza o processo de avaliação dos 

Programas de Pós-Graduação, iniciando a ação deste mecanismo no início da 

década de 1970, ou seja, 20 anos depois de sua criação76 como órgão a 

fomentar cursos de Mestrado e Doutorado no Brasil (CAPES, 2015). 

Os diferentes modelos de avaliação espalhados pelo mundo, segundo Eunice 

Ribeiro Durham (1990), vão desde o modelo centralizado, que pode ser 

observado na França e na Inglaterra até ao mais descentralizado, existente nos 

EUA. Os modelos descentralizados facilitam a competição e promovem o que 

pode se chamar de diversificação institucional, culminando com a melhoria na 

qualidade de ensino e a possibilidade de maior articulação com o setor 

produtivo. Ganham a sociedade, a pesquisa, os estudantes e a educação como 

um todo. 

Na Inglaterra, o órgão de financiamento às universidades – a University 

Funding Commission – possui um sistema de distribuição de recursos como 

resultado da sua dinâmica de avaliação. O governo britânico possui um modelo 

que favorece estreito relacionamento com o setor produtivo, resultado de uma 

política educacional que tem como norte este alinhamento. Promove, desse 

modo, um olhar racional para com os programas de cursos propostos pelas 

Universidades, o que contribui para o desenvolvimento e melhor 

relacionamento com o setor privado. 

Detentor dos recursos, o Estado se alicerça nos processos de avaliação 

existente e institucional, transformando-os num importante e eficaz instrumento 

de controle sobre a Universidade (DURHAN, 1992). 

Já no Brasil, há um movimento liderado por Eunice Durham, José Goldemberg 

e Simon Schwartzman que promove uma crítica específica ao modelo de 

ensino e avaliação existente. Segundo os autores, a Reforma Universitária de 

196877 estabelece o modelo de Universidades e, consequentemente, dos 

                                                           
76 N. B. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foi fundada em 11 de 

julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, durante o segundo governo de Getúlio Vargas. Seu primeiro 

secretário-geral foi o professor Anísio Teixeira. 
77 N. do A. A Reforma Universitária de 1968, sob a Lei nº 5.540, de 28 de novembro do mesmo ano, foi 

concebida pelo acordo entre o Ministério da Educação do Brasil e a United States Agency for 
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Programas de Pós-Graduação voltados à pesquisa, estabelecendo um padrão 

de avaliação sustentado nas publicações de artigos sobre o que foi objeto de 

tais pesquisas. Segundo os educadores, deveriam existir três tipos de 

instituição: a de formação profissional mais qualificada, a de pesquisa e a de 

ensino de massa (DURHAM, 1993, 1996;78 GOLDEMBERG, 1992; 

SCHWARTZMAN 1988, 1992).79 

Corroborando com esta proposta, House (1992),80 Allen (1996)81 e Durham 

(1992, 2006)82 apontam claramente o caminho que este modelo de avaliação 

promove: a centralização e a pressão unilateral do Estado. Da mesma forma, o 

Estado não pode assumir o papel de porta-voz do mercado promovendo 

pressão para a publicização, o que contribui para que as Instituições de Ensino 

Superior deem impulso a adaptações em suas estruturas acadêmicas: 

Graduação e Pós-Graduação. 

A avaliação como controle se mostra como uma proposta reclusa, sem 

movimento e traz consigo a noção de correção, exortação, censura, algo a ser 

utilizado como um cerceamento de liberdade, para espreitar e sofrear 

                                                                                                                                                                          
International Development (MEC-USAID) e precedeu a instituição do AI-5 no País. Sob a chancela de 

cooperação financeira e o estabelecimento de convênios na área da Educação, estendeu-se até 1976 e 

influenciou as formulações conduzidas pelos militares então no poder. Os interesses eram os favoráveis às 

grandes corporações norte-americanas. Observa-se que a Comissão Meira Mattos, de 1967, e o Grupo de 

Trabalho da Reforma Universitária (GTRU), de 1968, foram ambos decisivos na reforma universitária 

(Lei nº 5.540/1968) e na reforma do ensino de 1º e 2º graus (Lei nº 5.692/1971).  

Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-359201-

publicacaooriginal-1-pl.html Acesso em: 11/12/2017. 
78 SCHWARTZMAN, Simon; DURHAM, Eunice Ribeiro; GOLDEMBERG, José. A Educação no Brasil 

em uma perspectiva de transformação (Documento de Trabalho 5/93 – Trabalho realizado para o “Projeto 

sobre Educação na América Latina do Diálogo Interamericano”). NUPES – Núcleo de Pesquisas sobre 

Ensino Superior – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo, Jun. 1993. Disponível em: 

http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9305.pdf Acesso: 11/12/2017; DURHAM, Eunice Ribeiro. A 

Universidade e o Ensino (Documento de Trabalho 1/02 – Conferência realizada na cerimônia de 

concessão do título de Professora Emérita à Professora Eunice Ribeiro Durham, pela Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH-USP). NUPES – Núcleo 

de Pesquisas sobre Ensino Superior – Universidade de São Paulo (USP). Disponível em: 

http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt0201.pdf Acesso em: 11/12/2017. 
79 SCHWARTZMAN, Simon. A Autonomia Universitária e a Constituição de 1988 (A primeira parte 

deste texto foi publicada na Folha de S. Paulo, 12 de dezembro de 1988). Disponível em: 

http://www.schwartzman.org.br/simon/cont88.htm Acesso em: 11/12/2017. 
80 HOUSE, Ernest R. Professional Evaluation: social impact and political consequences. London/UK: 

Sage, 1993. 
81 ALLEN, M. (Ed.) The corporate university handbook. New York/NY: Amacom, 2002.  
82 DURHAM, Eunice. “Ensino de antropologia”. In: Ensino de antropologia no Brasil: formação, 

práticas disciplinares e além-fronteiras. Florianópolis/SC: Nova Letra, 2006. 
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(FOUCAULT, 1983).83 Não à independência, autonomia e emancipação, mas, 

sim, à coerção.  

Para a Capes, a estrutura proposta de avaliação existe para atender aos 

seguintes objetivos: 

1) Estabelecer o padrão de qualidade para os cursos de Mestrado e 

de Doutorado e identificar os cursos que atendem a tal padrão; 

2) Fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de 

Mestrado e Doutorado brasileiros – a exigência legal para que 

estes possam expedir diplomas com validade nacional reconhecida 

pelo Ministério da Educação (MEC); 

3) Impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-

Graduação, e de cada Programa em particular, antepondo-lhes 

metas e desafios que expressam os avanços da ciência e 

tecnologia na atualidade e o aumento de competência nacional 

neste campo; 

4) Contribuir para o aprimoramento de cada Programa de Pós-

Graduação, assegurando-lhe o parecer criterioso de uma comissão 

de consultores sobre os pontos fracos e fortes de seu projeto e de 

seu desempenho, e uma referência sobre o estágio de 

desenvolvimento em que se encontra; 

5) Contribuir para o aumento da eficiência dos Programas no 

atendimento das necessidades nacionais e regionais de formação 

de recursos humanos de alto nível; 

6) Dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e 

evolução da Pós-Graduação; 

7) Oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento 

da Pós-Graduação e para a fundamentação de decisões sobre as 

ações de fomento dos órgãos governamentais na pesquisa e Pós-

Graduação (CAPES, 2013). 

                                                           
83 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 2. ed. Petrópolis/RJ: Editora Vozes, 1983. 



62 
 

A estrutura de fomento à pesquisa nas Instituições de Ensino Superior, sejam 

elas públicas ou privadas, têm em seu bojo a dependência, em muito, do poder 

público. O item 7 dos objetos elencados pela Capes na sua definição de 

parâmetros para sustentar o modelo de avaliação promovido, destaca 

exatamente este aspecto. 

Isto remonta a uma dependência ao dito fomento para que as atividades – 

sejam elas de pesquisa, e até de ensino –, sejam implementadas. Este cenário, 

mesmo que indiretamente, leva à tutela do Estado sobre o que é realizado no 

interior dos Programas de Pós-Graduação e ao sistema de avaliação, 

percebido e identificado como um sistema de controle, trazendo as 

consequências apontadas por Michel Foucault. 

Já o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP (2006) aponta no documento “Educação em Debate”, que as 

pressões resultado das dinâmicas de avaliação poderão trazer alterações 

positivas no modelo de gestão e nas práticas das Instituições de Ensino 

Superior e seus Programas de Pós-Graduação. A justificativa apresentada pelo 

documento em epígrafe conclui que tais alterações irão introduzir dinâmicas 

externas que, processadas corretamente, poderão alterar as estruturas internas 

de processamento e gestão.  

A defesa apresentada pelo INEP ao modelo atual de avaliação implementado 

pelo Ministério da Educação – MEC destaca que, da mesma maneira como 

organizações independentes que realizam estas tarefas apresentam relatórios 

propositivos, como o AACSB, o diagnóstico apresentado permite que as 

Instituições de Ensino Superior se conheçam por inteiro, definam novos 

modelos de governança ou adaptem os atuais, e consigam repensar seus 

processos internos. 

No entanto, o documento do INEP não leva em consideração que as 

organizações independentes não possuem o papel de órgão de fomento, o que 

acontece com o MEC. Esta situação distinta altera diametralmente o contexto. 

Outro aspecto resultante do modelo de avaliação das Universidades e, 

consequentemente, dos Programas de Pós-Graduação no Brasil é a tendência 
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à homogeneização entre as organizações de Ensino Superior, resultado do 

isomorfismo coercitivo (DIMAGGIO; POWELL, 1991, 2005).84 

Segundo os autores, o isomorfismo pode ser entendido a partir das mudanças 

isomórficas institucionais que promovem:  

Identificamos três mecanismos por meio dos quais ocorrem mudanças 

isomórficas institucionais, cada um com seus próprios antecedentes: 1) 

isomorfismo coercitivo, que deriva de influências políticas e do problema 

da legitimidade; 2) isomorfismo mimético, que resulta de respostas 

padronizadas à incerteza; e 3) isomorfismo normativo, associado à 

profissionalização. Essa é uma tipologia analítica: os tipos não são 

sempre empiricamente distintos. (DIMAGGIO; POWELL, 2005, p.77) 

 

Há neste caso um destaque para aquilo que os autores definem como 

isomorfismo coercitivo. Tal fenômeno é consequência de pressões formais e 

informais exercidas de fora para dentro, ou seja, das instituições oficiais para 

organizações que travam com elas uma relação de dependência, mesmo que 

não exercidas explicitamente. É mister apontar que a conjuntura existente, 

perpassando forçosamente pelos valores culturais estabelecidos, é identificada 

neste caso como determinante. 

Para DiMaggio e Powell (2005, p.77) “tais pressões podem ser sentidas como 

coerção, como persuasão, ou para um convite para se unirem em conluio”. Ou 

seja, na dinâmica estabelecida, nas rotinas formatadas para a execução de 

cada tarefa, nos protocolos definidos para o exercício de cada procedimento há 

uma equidade entre as organizações. As mudanças que são estabelecidas 

representam respostas ao ditame governamental.  

Algumas peculiaridades advêm desta prática, principalmente quando os 

ambientes são politicamente construídos, como é o caso da Educação no 

Brasil que possui uma gestão pública e centralizada. Uma das peculiaridades 

                                                           
84 DIMAGGIO, Paul J.; POWELL, Walter W. The New Institutionalism in Organizational Analysis. 

Chicago, Illinois/USA: University of Chicago Press, 1991; “A Gaiola de Ferro Revisitada: Isomorfismo 

Institucional e Racionalidade Coletiva nos Campos Organizacionais”. In: RAE – Revista de 

Administração de Empresas. v. 45. n. 2. São Paulo: Fundação Getulio Vargas – Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo (FGV-SP), Abr./Jun. 2005. p. 74-89. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/viewFile/37123/35894 Acesso em: 11/12/2017. 
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que os autores destacam é que os tomadores de decisão das organizações 

não ensejam pelo resultado de seus feitos, tornando suas estruturas cada vez 

mais homogêneas, dentro de um determinado contexto.     

Como resultado, as organizações se tornam cada vez mais 

homogêneas dentro de determinados domínios e cada vez mais 

organizadas em torno de rituais em conformidade com as instituições 

maiores. Ao mesmo tempo, as organizações estão cada vez menos 

determinadas estruturalmente pelas restrições impostas por atividades 

técnicas e cada vez menos integradas por controles de resultados. Sob 

tais circunstâncias, as organizações utilizam controles ritualizados de 

referenciais e da solidariedade de grupo. (DIMAGGIO; POWELL, 2005, 

p.78) 

 

Este conceito enseja uma visita ao Sistema de Ensino brasileiro. Como 

resultado do modelo centralizado de avaliação e de fomento da Capes, o que 

pode se observar no cenário nacional são organizações de ensino com as 

mesmas características. O modelo existente não distingue as instituições 

públicas das privadas, o tamanho, estrutura – universidade, centro universitário 

ou faculdade, foco de atuação ou área geográfica. Estas organizações 

respondem de forma análogas a um processo único de avaliação externa. A 

mesma análise pode ser feita a partir de outro parâmetro: como resultante do 

padrão adotado, o que se identifica são instituições semelhantes, homogêneas.  

O resultado do isomorfismo coercitivo pode ser observado como consequência 

da tensão exercida por uma organização – no caso, o sistema de avaliação 

oficial e centralizado, sobre outra – as Universidades e seus Programas de 

Pós-Graduação. DiMaggio e Powell (2005) ao afirmarem que o fenômeno do 

isomorfismo coercitivo é encontrado em um conjunto limitador, o qual nas 

mesmas condições de valores culturais e ditames políticos agem a coagir uma 

organização a que se comporte dentro de um mesmo espectro e apresentem a 

mesma grade de respostas, permitem que a analogia ao sistema de avaliação 

brasileiro seja estabelecida. Segundo os autores, esta afluência se dá por 

pressões, tanto formais quanto informais, convergindo para um sistema com 

identidades múltiplas e incapazes de reagir de maneira diversa aos desafios 

apresentados.  
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E o resultado deste processo no Brasil leva a que as Universidades sejam 

reconhecidas pelos mesmos indicadores oficiais, respondendo a um modelo de 

avaliação único e padronizado. Este fenômeno que padroniza a forma de 

avaliar as Universidades e seus Programas de Pós-Graduação traz como 

consequência um conjunto de instituições que, por serem medidas pela mesma 

régua, se tornam homogêneas. Bianchetti e Machado (2009) são categóricos 

ao afirmar que há um único modelo de Pós-Graduação. Certamente não 

constroem esta afirmação em função da área que cada IES possui, mas pela 

dinâmica de trabalho existente, pelo modelo de gestão acadêmica que 

implementam e pela maneira que os acadêmicos se comportam frente aos 

desafios que a Educação Superior apresenta. Esta homogeneização traz 

consequências para a ciência, para a vida pessoal dos acadêmicos e para as 

instituições a que pertencem. Assim, Bianchetti e Machado apresentam este 

cenário: 

A materialização destes aspectos, no Brasil, somente pode ser 

compreendida num quadro de reduzida autonomia institucional por parte 

das universidades, uma vez que o gerenciamento, a avaliação e o 

financiamento da Pós-Graduação gravita no âmbito de decisão de um 

órgão do Ministério da Educação, a CAPES. Há apenas um modelo de 

Pós-Graduação e para se beneficiar dele é preciso estar incluído no 

sistema, submeter-se a regras que propiciam pouca margem de 

flexibilidade. (BIANCHETTI; MACHADO, 2009, p.59) 

 

Este aspecto é também abordado por Sguissardi (2008), quando afirma que há 

uma substituição da liberdade e da autonomia pela submissão e obediência 

aos parâmetros estabelecidos. Este processo aponta para um único modelo de 

Pós-Graduação, que se distancia de um processo contínuo de 

aperfeiçoamento, como deveria se dar. Este modelo de contínuo 

aperfeiçoamento leva a criação de identidades próprias, algo positivo para a 

pesquisa. Destaca Sguissardi:   

O modelo Capes de avaliação, que, por suas características, tende a 

incentivar a competição entre os programas de uma mesma área, a 

substituir a autonomia pela heteronomia e a conduzir à conformidade. 

Este modelo de avaliação não contribui minimamente para criar a 

chamada cultura de avaliação, que deveria ser um traço marcante das 
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IES, na perspectiva do aperfeiçoamento contínuo da qualidade do 

cumprimento de suas funções, que não se restringem à competição e 

empregabilidade. (SGUISSARDI, 2008, p.861) 

 

Este é o quadro que pode ser observado, tendo como parâmetro o processo de 

avaliação implementado pela Capes e vigente no PNPG – Plano Nacional de 

Pós-Graduação 2011-2020 que, com poucas alterações, segue o mesmo 

trâmite dos Planos anteriores. 

 

3.2 – A CAPES e o Sistema de Avaliação dos Programas de 

Pós-Graduação no Brasil 

A Capes foi criada em 1951 com o nome de Campanha de Aperfeiçoamento 

Pessoal para o Ensino Superior, inicialmente com o objetivo de atender as 

demandas advindas de uma sociedade que apresentava crescimentos 

expressivos e, na mesma velocidade, exigia que as Instituições de Ensino 

Superior conduzissem seus Programas de Graduação e de Pós-Graduação, 

ainda incipientes, por intermédio de professores qualificados e com 

competência a conduzir seus estudantes a um patamar mais competitivo. 

Atender a demanda que o mercado apresentava naquele momento histórico foi 

um dos princípios que norteou a criação e a estruturação do órgão. A própria 

denominação “Aperfeiçoamento Pessoal” denota este princípio. 

Professores estrangeiros, muitos dos quais chegaram ao Brasil após 

traumáticas experiências vividas no período da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), traziam na bagagem o conhecimento amealhado nas principais 

universidades europeias e se estabelecem no país, assumindo o papel de 

verdadeiros tutores nos Programas de Pós-Graduação. 

O modelo era a relação tutorial que se estabelecia entre o professor 

catedrático (brasileiro ou não) e o pequeno número de discípulos, os 



67 
 

quais também atuavam como auxiliares do professor nas atividades de 

ensino e pesquisa. (BALBACHEVSKY, 2005, p.187)85 

 

O Estatuto das Universidades Brasileiras,86 de 1931, que perdurou até 1968, 

ou seja, por mais de 30 anos, definiu que o sistema de cátedra, somado a 

pesquisa e o ensino, eram responsabilidades do que chamavam até então de 

“professor catedrático” que, em sua maioria, eram contratados em sistema de 

dedicação integral. O ensino era uma tarefa prioritária do catedrático, 

incumbido da formação de professores para que pudessem lecionar de 

maneira competente e contundente.   

Já em 1965, marcado pelo início do regime militar ditatorial, o Parecer 

Sucupira – Parecer 977,87 aprovado então pelo já estabelecido Conselho 

Federal de Educação, propõe o que seria o desenho que iria definir o aspecto, 

a configuração e as medidas que avaliariam os Programas de Pós-Graduação 

até ali estabelecidos. Baseado no sistema norte-americano, o dito parecer 

assim destaca: 

Sendo, ainda incipiente, a nossa experiência em matéria de pós-

graduação, teremos que recorrer inevitavelmente a modelos 

estrangeiros para criar nosso próprio sistema. O importante é que o 

modelo não seja objeto de pura cópia, mas sirva apenas de orientação. 

Atendendo ao que nos foi sugerido pelo aviso ministerial, tomaremos 

como objeto de análise a pós-graduação norte-americana, cuja 

sistemática já aprovada por uma longa experiência tem servido de 

inspiração para outros países.88  

 

                                                           
85 BALBACHEVSKY, Elizabeth. “A pós-graduação no Brasil: novos desafios para uma política bem-

sucedida”. In: BROCK, Colin; SCHWARTZMAN, Simon. Os desafios da educação no Brasil. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 275-304. Disponível em: https://portais.ufg.br/up/67/o/Pos-

Graduacao_Brasil_2.pdf Acesso em: 11/12/2017. 
86 N. B. O Estatuto das Universidades Brasileiras foi criado sob o Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 

1931. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-

1931-505837-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em: 11/12/2017. 
87 Parecer CFE nº 977/65, aprovado em 3 dezembro de 1965. Definição dos cursos de Pós-Graduação. In: 

Revista Brasileira de Educação (RBE). n. 30. Rio de Janeiro: ANPEd – Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação. Set./Dez. 20105. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a14n30.pdf Acesso em: 11/12/2017.  
88 Cf.  Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Parecer_CESU_977_1965.pdf Acesso em: 

16/02/2016. 
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É possível então concluir o quão tardio este modelo se aplica se comparado ao 

AACSB, também norte-americano, que desde 1916 já impunha as regras pela 

qual as Escolas de Administração daquele país seriam avaliadas (AACSB, 

2015). 

Não obstante este aspecto, Kuenzer e Moraes (2005, p.1342)89 destacam que 

“a Pós-Graduação brasileira foi implantada com o objetivo de formar um 

professorado competente para atender com qualidade a expansão do ensino 

superior e preparar caminho para o decorrente desenvolvimento da pesquisa 

científica”. Não há incoerência entre a proposta que passou a vigorar com a 

Reforma Universitária de 1968 e o estabelecido na implantação dos Programas 

de Pós-Graduação.  

A Reforma Universitária de 1968 é assim analisada por Stela Maria Meneguel, 

na 25ª ANPEd:90 

A Reforma Universitária de 1968 representa um marco do Estado como 

orientador de políticas para a Educação Superior, que naquele 

momento: a) assumiu diretamente o controle (através de intervenções e 

patrulhamento ideológico) de várias instituições; b) passou a orientar 

gastos e investimentos (para expansão de vagas, financiamento da 

estrutura de pesquisa); c) tentou formar uma rede de relações entre 

atores acadêmicos e o setor produtivo (ao estimar uma demanda de 

pesquisa e estimular formação de competências em áreas estratégicas), 

e entre Universidade e sociedade (via programas de extensão). 

(MENEGUEL, 2002, p.04) 

 

É possível identificar um novo desenho de práticas educacionais com a dita 

Reforma Universitária, muito mais no que se refere ao modelo que se alicerça a 

partir desta data no conceito de empresas educacionais, com foco no lucro e 

com o propósito de rapidamente atender às demandas que o mercado 

apresentava – capacitar e formar um maior número de jovens por todo o 

território nacional. 

                                                           
89 KUENZER, Acacia Zeneida; MORAES, Maria Célia Marcondes de. “Temas e Tramas na Pós-

Graduação em Educação”. In: Revista Educação e Sociedade. v. 26. n. 93. Campinas/SP: CEDES – 

Centro de Estudos Educação e Sociedade (Unicamp), Set./Dez. 2005. p. 1341-1362. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v26n93/27284.pdf Acesso em: 11/12/2017. 
90 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd. 
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Independente do caráter expansionista que esta Reforma possui e dos 

mecanismos utilizados para tal, a formação e a titulação de professores para 

atender a esta demanda se fez necessária, voltando ao foco na formação de 

docentes para o ensino e pesquisa.  

A história da Pós-Graduação brasileira tem sua trajetória pontuada por 

consideráveis controvérsias, principalmente no modelo e na aplicação dos 

processos e formas de avaliação. Vários autores se debruçam sobre este tema, 

como especialistas e críticos ao modelo de avaliação (DIAS SOBRINHO, 2000, 

2002a, 2003, 2003a; DIAS SOBRINHO e RISTOFF, 2002, 2003; STUBRIN, 

2005; HORTA e MORAES, 2005; KUENZER e MORAES, 2005). 

Destaca-se nesta trajetória o ano de 1976, onde o processo de avaliação se 

estabelece dentro do modelo “avaliação externa”, realizado pelos pares da 

própria atividade acadêmica, ou seja, professores avaliando programas e, 

consequentemente, colegas. E mais: entende-se que a partir destes 

movimentos os resultados – agora quantitativos – tornam-se os responsáveis 

pelos processos de credenciamento e recredenciamento dos Programas de 

Pós-Graduação, validando assim a emissão e validação dos diplomas. 

Existe, no referido momento histórico, um rompimento com o que havia sido 

estabelecido anteriormente, alterando as proposições que colocavam o ensino 

como uma das prioridades dos programas vigentes. 

Neste caso, a Capes, que é a agência de fomento, se constitui também a 

responsável pela atividade e gestão dos processos de coleta das informações 

baseadas, a partir de 1976, na produção dos docentes de cada um dos 

programas. Produção analisada essencialmente pela perspectiva quantitativa.  

Os autores citados apontam para a existência de um distanciamento entre a 

proposta inicial da Capes, que era a da formação e capacitação de professores 

e pesquisadores para atender às necessidades que as Universidades 

apresentavam e apresentam, e a realidade observada. Os professores se 

tornaram publicadores de textos em periódicos avaliados positivamente pela 

instituição avaliadora, sem maior preocupação com qualidade ou efetividade. 
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José Dias Sobrinho (2002) destaca o resultado deste movimento no cotidiano 

dos professores, apontando o impacto que causa na sua autoestima, 

resultando em uma produção acadêmica de baixa relevância: “[...] muitos 

professores, de tanto ouvirem críticas ao seu trabalho e após conhecerem os 

resultados dos exames nacionais e de outros instrumentos de fiscalização e 

controle, acabam internalizando a ideia de que são incompetentes, sentem 

diminuída sua autonomia profissional e convivem com mais ansiedade e 

tensão” (DIAS SOBRINHO, 2002, p.25). 

Lindsay Waters, editor da Harvard University Press, universidade ranqueada 

em segundo lugar no mundo pelo Times Higher Education (THE)91 no biênio 

2014/2015, escreve uma dura crítica sobre concentrar os processos de 

avaliação de um acadêmico e, consequentemente, do Programa ao qual está 

atrelado pela quantidade de artigos que publica, uma avaliação essencialmente 

quantitativa. E mais: Waters aponta que a qualidade dos artigos hoje 

apresentados é baixa, exatamente pelo foco no aspecto quantitativo em 

detrimento da qualidade e da aplicação prática do objeto das pesquisas. O 

autor destaca ainda que esta dimensão se dá principalmente na área de 

Humanas e não é um fenômeno restrito a um país, ou a uma única parte do 

planeta: 

As humanidades estudam livros e artefatos para encontrar os traços 

comuns em nossa condição humana. Afirmo que há um elo casual entre 

a demanda corporativa pelo aumento da produtividade e o 

esvaziamento, em todas as publicações, de qualquer significação que 

não seja a de gerar números. (WATERS, 2006, p.12) 

 

Zuin e Bianchetti (2015) ao abordarem as afirmações de Waters que manifesta 

sua preocupação com a redução do número de livros que são escritos e 

publicados em detrimento dos artigos, abordando especificamente a área de 

Humanidades, afirmam:  

                                                           
91 N. B. A Times Higher Education é uma publicação inglesa, especializada em Educação Superior, 

fundada em 1971. Disponível em:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings 

Acesso em: 23/06/2016. 
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O interessante é que Chaui (2003), três anos antes da publicação do 

livro de Waters, alertava para o fato de que os acadêmicos estavam 

abandonando a publicação de livros em função de papers. É 

compreensível que isto venha ocorrendo, uma vez que o critério que 

acaba prevalecendo é a contagem dos “produtos” e não a análise da 

qualidade das obras. (ZUIN; BIANCHETTI, 2015, p.732) 

 

Na mesma direção que Waters, Zuin e Bianchetti, o físico mundialmente 

reconhecido Rogério Cesar de Cerqueira Leite, em polêmico artigo publicado 

no jornal Folha de S. Paulo,92 é contundente ao afirmar que há uma percepção 

clara em relação à diminuição e ao declínio da qualidade da produção 

acadêmica contemporânea. E a conclusão dele se dá pelo excesso de 

produções acadêmicas, sem que exista um critério mais claro sobre seu 

impacto social e científico. Na medida em que o processo de avaliação se 

concentra na “quantidade” de artigos produzidos, segundo Rogério Leite, a 

“qualidade” fica em segundo plano. 

Waters (2006) ao destacar uma realidade que muitas vezes é disfarçada por 

uma cortina de fumaça, apresenta uma situação típica de universidades 

brasileiras e internacionais:  

Na entrevista para a Harvard University Library Notes, Markus Meister, 

professor de biologia molecular celular, lamenta o modo pelo qual as 

publicações científicas são valorizadas, sem nenhuma preocupação 

com o conteúdo:  

Com frequência, as comissões de avaliação, quando solicitadas a 

decidir sobre indicações ou promoções, examinam os nomes das 

revistas citadas no curriculum vitae do candidato, em vez de lerem os 

próprios artigos.  

Ler os próprios artigos! Que ideia exótica! (WATERS, 2006, p.27) 

 

A crítica contumaz que Waters apresenta é o espelho do fenômeno que 

engloba grande parte das nações do mundo acadêmico contemporâneo, 

                                                           
92 LEITE, Rogério Cesar de Cerqueira. “Produção científica e lixo acadêmico no Brasil”. In: Folha de S. 

Paulo. Opinião. São Paulo, 06 de janeiro de 2015. p. A3. Disponível em: 

https://acervo.folha.uol.com.br/fsp/2015/01/06/2/ Acesso em: 23/04/2015. 
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orientado pela prática dos principais congressos e periódicos internacionais 

que, ao se tornarem referências mundiais, impõem um padrão único de 

avaliação das publicações.  

No Brasil, é possível relatar a história da Pós-Graduação e seus processos de 

avaliação através das propostas apresentadas nas diversas versões de seu 

Plano Nacional de Pós-Graduação – PNPG.93 O I PNPG, promulgado em 

1975, teve a duração de cinco anos e foi encerrado em 1979. Em pleno regime 

ditatorial, onde as vertentes expansionistas e o “milagre econômico” eram 

plataformas para a legitimação do modelo de governo, a formação de mão de 

obra especializada se tornou necessária para atingir estes objetivos. Neste 

campo, a expansão da Pós-Graduação é vista como estratégica. No entanto, é 

um incremento tutoreado e controlado pelo Estado. A principal meta que o I 

PNPG trazia era a de formar pesquisadores, docentes e profissionais, indo ao 

encontro de uma demanda crescente apresentada pelas Instituições de 

Ensino Superior (IES). Esta meta era suportada por uma fonte de 

investimentos do Estado voltada ao financiamento de pesquisas e ao incentivo 

para a instalação de cursos de Mestrado e Doutorado em todo o território 

nacional. Naquele momento histórico foi possível identificar um aumento na 

concessão de bolsas de estudo e o início da sistematização de programas com 

este fim específico. Tal movimento, calcado no desenho proposto pelo I Plano, 

trouxe o aumento do número de docentes para a Graduação e a Pós-

Graduação.  

Se historicamente a implantação dos cursos de Pós-Graduação no Brasil tinha 

sua inspiração no modelo norte-americano e, consequentemente, a presença 

dos profissionais formados academicamente naquele País traziam um viés 

quantitativo a todas as pesquisas, este Plano teve o papel de nacionalizar a 

atividade, incorporando-a à realidade e às necessidades brasileiras. 

O II PNPG, que vigorou de 1982 a 1985, procurou sistematizar os processos de 

avaliação com uma revisão nos formulários e o início da informatização com 

vista à uma base de dados histórica mais contundente e a agilidade nos 

                                                           
 93 Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) – 2011-2020. v. I. Brasília, Dez./2010. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/plano-nacional-de-pos-graduacao Acesso em: 16/10/2016. 
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processamentos. O conceito da “avaliação por pares” é consolidado, trazendo 

a comunidade acadêmica para dentro do processo. O estabelecimento de 

propostas voltadas à melhoria das dinâmicas de avaliação, tornando-as mais 

inclusivas, não tira o foco dos cursos de Mestrado e Doutorado, ainda 

orientados para a formação de docentes a atender demandas que se tornariam 

ainda mais latentes. 

O III PNPG (1986-1989) trouxe, pela primeira vez, maior destaque para a 

pesquisa. Kuenzer e Moraes (2005) destacam que este fenômeno ocorre pela 

vinculação direta com o I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova 

República – PND,94 que apresentava como meta para o Brasil a conquista da 

autonomia nacional. A relação de causa e efeito se dá de maneira direta: 

formando mais pesquisadores o País se capacitaria científica e 

tecnologicamente, atingindo, então, sua tão desejada independência 

econômica, pois somente uma nação competente nestes âmbitos poderia 

conseguir e assegurar sua autonomia. Assim, o III PNPG priorizou a pesquisa 

nas Universidades, deu ênfase à sua importância no desenvolvimento nacional 

e propôs a integração dos Programas de Pós-Graduação. Outro aspecto que 

mereceu relevância foi um conjunto de normas voltadas à estruturação da 

carreira dos professores universitários, a partir de um parâmetro contundente: a 

produção científica. E este conjunto de publicações é constituído como critério 

para o ingresso nas Universidades públicas, promoção, bolsas nacionais e/ou 

internacionais. Para a instituição que o acolhe, recursos em maior percentual. 

No entanto, mesmo com este esforço concentrado nos três anos de vigência do 

III PNPG, tais medidas não foram suficientes para quebrar uma cultura 

alicerçada na docência e na formação de novos professores. 

O IV PNPG não foi promulgado, mas, mesmo assim, a Capes formulou seu 

novo modelo de avaliação – inicialmente para o período de 1996 a 1997. No 

entanto, permaneceu praticamente inalterado até a última avaliação trienal 

2001/2004. O desenho proposto para a avaliação dos Programas de Pós-

Graduação no período traz uma descontinuidade no que vinha sendo 

                                                           
94 I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República – PND. Disponível em: 

http://bibspi.planejamento.gov.br/handle/iditem/491 Acesso em: 11/12/2017. 



74 
 

historicamente valorizado: a docência. Nesta ocasião, a docência cedeu 

espaço para a pesquisa.   

O período no qual o IV Plano deveria ser implementado, e os anos 

subsequentes, apontam para a alteração no modelo de avaliação e, por 

conseguinte, no comportamento dos docentes cujos Programas foram 

impactados. Há uma mudança nos valores até então estabelecidos, que 

alteraram os procedimentos e costumes dentro dos Programas de Pós-

Graduação no Brasil. 

Algumas conformidades que este modelo apresenta apontam para tal direção: 

introduz-se o conceito de Programa, e não mais de cursos – sejam eles de 

Mestrado ou Doutorado –, os quais poderiam ser avaliados de maneira 

independente; e há uma atenção focada, direcionada às linhas de pesquisa 

que estes Programas passam a apresentar. Procura-se, assim, de forma 

contundente uma análise mais orgânica no que diz respeito a oferta de 

disciplinas, de projetos e sobre os resultados das pesquisas realizadas, das 

dissertações produzidas e das teses defendidas. 

Kuenzer e Moraes (2005) destacam que, mesmo trazendo aspectos que 

apresentam avanços em relação aos Planos anteriores, a introdução destas 

novas medidas de avaliação e, consequentemente, de formatação dos 

Programas, trouxe uma “exacerbação quantitativista que, como de resto ocorre 

com os modelos econométricos, só avalia o que pode ser mensurado” 

(KUENZER; MORAES, 2005, p.1347). Para os Programas de Pós-Graduação 

na área de Humanidades, como Educação, a qualidade da produção apresenta 

características que limitam uma avaliação somente quantitativa, deixando de 

lado a outros aspectos como o impacto direto e indireto na sociedade, no meio 

ambiente e, mais diretamente, em cada indivíduo. 

As autoras incorporam o conceito de Produtivismo Acadêmico para 

descrever este momento histórico, da seguinte maneira:  

Por outro lado, as exigências relativas à produção acadêmica geraram o 

seu contrário: um verdadeiro surto produtivista onde o que conta é 

publicar, não importa qual versão requentada de um produto, ou várias 
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versões maquiadas de um produto novo. A quantidade institui-se uma 

meta. (KUENZER; MORAES, 2005, p.1348) 

 

Uma outra relação foi destacada por José Silvério Baia Horta – autor do 

Prefácio – em A Bússola do Escrever (2005),95 que aponta para a introdução 

das práticas produtivistas no seio do meio acadêmico superior. A equação leva 

em consideração o período investido pelos docentes na dinâmica de publicar 

em detrimento do tempo destinado para a titulação dos orientandos do 

Programa. A relação é inversamente proporcional, na medida em que o 

crescimento de uma das variáveis da equação impacta na diminuição da outra. 

E as variáveis analisadas por Horta foram a produção científica, de um lado, e 

a nota que o Programa obteve, do outro. O autor descreve: 

Docentes de programas com alto conceito dedicam mais tempo à 

produção científica, garantindo, assim, a manutenção destes conceitos 

e o financiamento por parte dos órgãos que consideram como 

fundamental o conceito na distribuição das verbas. Entretanto, formam 

menos alunos, demoram mais para titulá-los e perdem mais alunos por 

abandono ou desligamento. Por outro lado, docentes de programas com 

baixo conceito buscam desesperadamente que todos os seus 

orientandos se titulem o mais rápido possível, para que seus programas 

não percam bolsas da CAPES: conseguem isto, mas publicam menos, 

seus programas mantêm seus baixos conceitos e, consequentemente, 

tornam-se menos competitivos no momento de disputar financiamento 

de outra agência. (HORTA, 2005, p.10) 

 

O último PNPG (V PNPG) teve sua vigência definida entre 2011 e 2020, e 

resulta de uma análise feita pelo órgão gestor em cinco aspectos assim 

distinguidos. Sumariando, os Planos foram protagonistas de importantes 

etapas na história da Pós-Graduação brasileira: 

1. A capacitação dos docentes das Universidades formando o primeiro 

contingente de pesquisadores e especialistas em âmbito federal;  

2. A preocupação com o desempenho e a qualidade;  

                                                           
95 HORTA, José Silvério Baia. “Prefácio”. In: BIANCHETTI, Lucídio; MACHADO, Ana Maria Netto 

(Org.). A Bússola do Escrever: desafios e estratégias na orientação e escrita de teses e dissertações. 3. 

ed. São Paulo: Cortez Editora, 2012. [2005] 
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3. A integração da pesquisa desenvolvida na Universidade com o setor 

produtivo, visando o desenvolvimento nacional;  

4. A flexibilização das atividades de Pós-Graduação, o aperfeiçoamento 

do sistema de avaliação e a ênfase na internacionalização;  

5. A introdução do princípio da indução estratégica, o combate às 

assimetrias e o impacto das atividades de Pós-Graduação no setor 

produtivo e na sociedade, resultando na incorporação da inovação e na 

inclusão de preceitos sociais no processo de avaliação.96 

 

O princípio da avaliação tendo como suporte a dinâmica quantitativa se 

manteve nos ditames do último PNPG, corroborando para que o pensamento 

sobre o Produtivismo Acadêmico tivesse ganhado espaço entre os 

educadores, sendo observado a partir de diferentes vertentes. 

Assim o relatório intitulado: Plano Nacional de Pós-Graduação – 2011-2020, 

publicado pela Capes em dezembro de 2010,97 introduz seu credo no quinto 

item do documento intitulado: “Sistema de Avaliação da Pós-Graduação 

Brasileira”.  

Três eixos caracterizam a avaliação: 1 – Ela é feita por pares, oriundos 

das diferentes áreas de conhecimento e reconhecidos pela sua 

reputação intelectual; 2 – Ela tem uma natureza meritocrática, levando a 

classificação dos e nos campos disciplinares; 3 – Ela associa 

reconhecimento e fomento, definindo políticas e estabelecendo critérios 

para o financiamento dos programas (p.125). 

 

É possível observar que os itens apresentados pouco diferem dos 

anteriormente implementados nos PNPG. A avaliação por pares, que será 

severamente criticada pelos educadores quando da produção e aprovação de 

artigos nos diferentes espaços existentes, é o primeiro aspecto a ser 

destacado: há uma simbiose acadêmica quando quem avalia hoje será o 

avaliado amanhã. O segundo aspecto é a natureza meritocrática sustentada 

                                                           
96 Cf. Disponível em: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-I-

Mont.pdf pag. 16 Acesso em: 08/02/2016. 
97 Plano Nacional de Pós-Graduação – 2011-2020. Disponível em: 

http://www.capes.gov.br/images/stories/download/Livros-PNPG-Volume-I-Mont.pdf Acesso em: 

28/07/2016. 
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em alto percentual pelos pontos obtidos nas publicações dos docentes da 

instituição. A relação meritocrática, quando observada pelo ponto de vista da 

formação de docentes, tem relevância distinta ao ser analisada pelo crivo 

quantitativo. E, por último, a relação direta do resultado da avaliação e o 

fomento. Novamente aparece a relação sob a qual quem avalia também libera 

os recursos para mais pesquisas, tornando uma roda viva que, como apresenta 

Horta, tende a privilegiar a quem já conquistou alta pontuação ou quem advém 

de instituições privadas e recebe recursos de distintas formas. 

Outro aspecto que vai confirmar os eixos apresentados pela Capes                                                   

é seu relatório intitulado: Documento de Área 2013, Área de Avaliação – 

Educação.98 Nele, merecem destaque a “Ficha de Avaliação para o triênio 

2010-2012” (p.24), onde os pesos estão assim distribuídos: 

1. Corpo docente: 15%; 

2. Corpo discente, teses e dissertações: 35%; 

3. Produção intelectual: 35%; 

4. Inserção social: 15%. 

 

É necessário, para entender o maior percentual (35%), verificar quais variáveis 

estão ali contempladas e descritas na Tabela H:  

 

Tabela H –  Itens avaliados para a Produção Intelectual 

4 – Produção Intelectual 35%  

4.1. Publicações qualificadas do 
Programa por docente permanente 

50% Considerar a média ponderada 
das produções qualificadas em 
livros, capítulos e periódicos dos 
docentes permanentes, assim 
como em trabalhos completos e 
anais. 

                                                           
98 Cf. Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Educa%C3%A7%C3

%A3o_doc_area_e_comiss%C3%A3o_21out.pdf Acesso em: 05/06/2016.  
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Valorizar a produção não 
centralizada em veículos da 
própria instituição. 

4.2. Distribuição de publicações 
qualificadas em relação ao corpo 
docente permanente do Programa 

30% Considerar a distribuição da 
produção pelos docentes, 
analisando o percentual de 
docentes que atinge no triênio o 
valor mínimo definido pela área: 
para Mestrado, mínimo de três 
produtos, sendo dois, pelo 
menos, B2 ou L2; para 
Doutorado, no mínimo seis 
produtos, sendo três, pelo 
menos, B2 ou L2. 

4.3. Produção técnica, patentes e outras 
produções consideradas relevantes 

20% Considerar produção técnica dos 
docentes, privilegiando serviços 
técnicos, apresentação de 
trabalho, curso de curta direção, 
desenvolvimento de material 
didático e institucional, 
desenvolvimento de aplicativo, 
editoria, organização de evento, 
programa de rádio e TV e 
relatório de pesquisa. 

Fonte: CAPES 

 

Em nenhum dos itens avaliados está presente a análise qualitativa e, sim, 

quantitativa, que aponta para uma corrida por publicar. Há de se destacar 

alguns aspectos: a produção do corpo docente como um todo que perfaz o 

percentual de 50%. No entanto, há a orientação para que os docentes não 

publiquem em veículo da própria instituição, exigindo do corpo docente uma 

procura por periódicos avaliados com conceitos altos, criando uma forma de 

“acordo velado” entre os pares, amplamente criticada pelos educadores que 

pesquisam o Produtivismo Acadêmico. 
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4. Análise Bibliométrica 

 

A busca por indicadores que permitam concluir sobre os objetivos traçados, 

passa necessariamente pelo aprofundamento e análise de todos os dados 

colhidos, transformando-os em informações consistentes e pertinentes. 

O conteúdo pesquisado por si só não revela, ou reflete a relevância e o peso 

que os acadêmicos da área da Educação depositam no tema Produtivismo 

Acadêmico. O arranjo deste conhecimento é que irá trazer à tona esta 

percepção. 

A bibliometria será a ferramenta a suportar todo este conteúdo. Serão 

analisados todos os resultados encontrados nas produções acadêmicas 

selecionadas para a amostra. Nas dissertações e teses, para um entendimento 

de como cada conjunto de Programas se comporta, será feita uma análise 

junto ao total das produções, e em separado pelos grupos, segundo as notas 

obtidas junto a Capes. A Tabela I representa uma síntese dos dados 

catalogados a partir da amostra selecionada: 

 

Tabela I – Panorama Quantitativo: 2006-2015 

Item Quantidade 

Programas de Pós-Graduação        70 

Dissertações 16.839 

Teses    6.414 

Total Periódicos Educ@         38 

       Fonte: Autor 

 

Foram, primeiramente, selecionadas as dissertações e teses. 

Em todos os documentos que compõe a amostra, foram selecionados os que 

abordaram o Produtivismo Acadêmico. Como filtro foi utilizado a palavra-

chave “produtivismo” e as interlocuções que direta ou indiretamente levam ao 
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tema, como: produtividade, avaliação, produção acadêmica, impactos da 

produção acadêmica, ponderação, entre outros. Coube a este pesquisador a 

curadoria de cada documento que, também direta ou indiretamente, abordou o 

campo. Tal ação permitiu a construção de um painel que pode apresentar 

desvios pelo excesso, mas não pela falta, ou seja: o número de documentos 

selecionados dentro da amostra pode ser maior do que a realidade. Este 

aspecto traz para o resultado final um índice de credibilidade maior e mais 

transparente em relação ao objetivo proposto.  

 

4.1  As Dissertações que abordaram o tema Produtivismo 

Acadêmico 

A primeira categoria abordada são as dissertações de Mestrado produzidas 

entre os anos de 2006 e 2015 em todos os Programa de Pós-Graduação em 

Educação no território brasileiro. 

Estes documentos foram escolhidos por representarem parte da produção 

intelectual brasileira na área estudada, possuem critérios únicos e rigorosos 

que são estabelecidos por um órgão externo à Instituição e envolvem 

pesquisadores de diferentes perfis, tanto geograficamente como na sua história 

e percurso acadêmico. É possível afirmar que a amostra é consistente, 

praticamente um censo, possibilitando análises qualitativas e quantitativas. 

A Tabela J apresenta o resultado da pesquisa realizada no universo de 16.839 

dissertações. 

 

Tabela J – Instituições de Ensino e a quantidade de dissertações que atendem o critério 

Instituição 
Quantidade de Dissertações que atenderam 

o critério da pesquisa 

PUC-Campinas 1 

UFSM 1 

UF Uberlândia 1 

UERJ 1 
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UNESP 1 

UFSCAR 3 

UNIGRANRIO 1 

UFPA 2 

USP 1 

TOTAL 12 

         Fonte: Autor 

 

É sempre importante destacar e lembrar que a pesquisa foi realizada junto a 

Programas de Pós-Graduação em Educação, classificados desta maneira no 

Portal da Capes, sem recorte algum por tipo de abordagem ou foco. E mesmo 

assim, no universo de tempo de dez anos e no total de quase 17 mil trabalhos, 

houve somente 12 dissertações que atenderam os critérios estabelecidos. 

O cálculo do F.C. – Fator de Convergência apresentado na Tabela K, neste 

caso é insignificante, na medida que se aproximaria de zero. Este índice 

representa o baixo grau de relevância do tema junto ao universo de 

pesquisadores, segundo esta ferramenta quantitativa.  

 

Tabela K –  Grau de convergência 

INSTITUIÇÃO 
QUANTIDADE DE 
DISSERTAÇÕES 

PRODUZIDAS 

DOCUMENTOS 
ENCONTRADOS 

FATOR DE 
CONVERGÊNCIA 

PUC-Campinas 174 1 0,006 

UNIGRANRIO 211 1 0,005 

UFPA 243 2 0,008 

UFSM 409 1 0,002 

UF Uberlândia 316 1 0,003 

UNESP Marilia*  1  

UFSCAR*  3  

USP 733 1 0,001 

UERJ 293 1 0,004 

Fonte: Autor / *Dados não disponíveis na ocasião da pesquisa 
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Se este Fator indica a aderência do tema a um grupo de acadêmicos, aqui é 

possível obter um primeiro olhar para o fenômeno: a partir deste indicador, a 

aderência, ou medida de importância, é praticamente inexistente. 

Outro dado que a Tabela J apresenta diz respeito a quantidade de Programas 

que abordaram o tema em suas dissertações. De um total de 71 Programas, 

dez deles acolheram pesquisadores com interesse em escrever sobre o 

assunto em destaque. 

É possível observar também que não existe uma concentração de dissertações 

em um dos dez Programas analisados. O destaque, e ainda que 

estatisticamente insignificante, está na UFSCAR, com três dissertações no total 

de 12, representando o percentual de 25%. 

As dez Instituições, assim como os autores das dissertações e seus títulos, 

podem ser observados no ANEXO VI. 

O indicador P, de Periodicidade, pode ser aplicado aos dados da Tabela L, 

que destaca o número de dissertações analisadas no decorrer do tempo. 

Lembrando que o período vai de 2006 a 2015 – dez anos –, e salta aos olhos 

que nos anos de 2006, 2008, 2009 e 2015 não houve qualquer dissertação 

catalogada, apontando aqui para uma ruptura. Estas quebras já apontam a 

inexistência de periodicidade. Outro aspecto que merece destaque é a 

variabilidade nos anos estudados, onde 2010 trouxe três produções, sendo 

que em 2009 este número foi zero e, em 2011, somente uma dissertação foi 

produzida no Brasil que trouxesse destaque para o tema estudado. A 

inexistência de uma sequência lógica aponta para a falta de Periodicidade. E 

a falta de Periodicidade resulta em baixa ou nenhuma universalidade. Este 

fenômeno da baixa universalidade orienta para a relevância do tema para o 

grupo de pesquisadores em Educação. 

Aqui já é plausível olhar para os dois indicadores trabalhados: F.C. e P. Os dois 

estão alinhados e apontam para a mesma direção e sentido.   
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           Tabela L – Número de dissertações produzidas no período estudado 

ANO QUANTIDADE % 

2007 1 8 

2010 3            25 

2011 2            17 

2012 1  8 

2013 2 17 

2014 2 17 

2016 1  8 

Fonte: Autor 

 

Outro conjunto de informações que este estudo traz diz respeito a classificação 

da produção estudada em relação à avaliação de cada Programa pela Capes.  

As Tabelas M e N vão trazer exatamente este painel. Baseado nelas, é 

possível observar que os Programas com maior avaliação: USP com 6 (seis) e 

UERJ com 7 (sete), são aquelas que apresentam o menor número de 

dissertações, com apenas uma no intervalo estudado. A representatividade 

acadêmica da produção de um Programa avaliado com nota máxima é 

certamente maior que os produzidos em Instituições de Ensino com nota 4 

(quatro). No entanto, é possível observar uma relação inversamente 

proporcional, onde quem tem nota 6 (seis) ou 7 (sete) produziu somente uma 

dissertação, somando duas no total, restando para quem tem nota 4 (quatro) 

ou 5 (cinco) a produção das dez restantes. Enquanto 83% das dissertações 

analisadas são de Programas nota 4 (quatro) ou 5 (cinco), 17% se encontram 

no topo da pirâmide, com notas 6 (seis) e 7 (sete).  

No Conjunto de Etapas da Produção Acadêmica apresentada na Figura A, 

desenhada para ser parte desta Tese, é possível perceber o fenômeno 

identificado pela concentração presente na Tabela M. 

Os Programas com notas menores exigem mais de seus pesquisadores e 

incentivam de maneira direta ou indireta a que busquem uma pontuação maior, 

através de uma produção mais intensa. Tal fato ocorre porque os recursos dos 

órgãos de fomento aportam valores maiores em organizações que possuem 
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avaliações melhores. Aqui o desenho é diretamente proporcional: maior nota, 

maior volume de recurso. Mas vale introduzir mais um elemento nesta análise, 

elemento apresentado no Conjunto de Etapas da Produção Acadêmica: 

maior nota, maior volume de recurso, melhor a qualidade da produção, mais 

recurso, melhor qualidade da produção, criando-se aqui um círculo virtuoso. 

Este círculo virtuoso traz maior conforto aos pesquisadores com a diminuição 

da pressão por publicar. Não que a exigência diminuía, mas as condições são 

amplamente mais favoráveis. 

Nos programa avaliados com nota menores, há escassez de recurso, exigindo 

maior esforço pessoal de mestrandos e orientadores. Aqui uma relação 

inversamente proporcional: menor nota, menor a quantidade de recursos, maior 

o esforço e, consequentemente, maior a pressão para produzir e elevar o 

padrão frente aos critérios estabelecidos. 

Mesmo em um universo bastante reduzido. Afinal, são 12 documentos divididos 

em dez anos, envolvidos por uma avalanche de mais de 16 mil outros.  Deste 

modo, torna-se possível inferir que os acadêmicos que participam dos 

Programas com menor avaliação, são os que mais sofrem com a pressão 

existente.  E, como consequência, abordam o tema com mais frequência, como 

forma de relato da pressão produtivista que recebem. Estes números 

apontam nesta direção na medida em que 83% das dissertações que 

abordaram o tema no intervalo estabelecido eram oriundas de Programas com 

notas 4 e 5.  

 

Tabela M – Número de dissertações produzidas em relação a avaliação do Programa 

INSTITUIÇÃO AVALIAÇÃO QUANTIDADE 

PUC-Campinas 4 1 

UNIGRANRIO 4 1 

UFPA 4 2 

UFSM 5 1 

UF Uberlândia 5 1 

UNESP Marília 5 1 

UFSCAR 5 3 
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USP 6 1 

UERJ 7 1 

Fonte: Autor 

 

Tabela N – Número de dissertações produzidas em relação a avaliação do Programa (%) 

AVALIAÇÃO % 

4 33 

5 50 

6 8,5 

7 8,5 

    Fonte: Autor 

 

Outro aspecto que é possível observar na tabela do ANEXO VI, onde são 

apresentados os títulos de cada uma das dissertações listadas, é que após a 

leitura de cada uma delas é possível encontrar alinhamentos ou propósitos que 

podem vir a permitir uma catalogação por tema, abordagem, foco de pesquisa 

e conclusão. Cada um dos 12 documentos analisados, mesmo abordando um 

fato único, permeiam o mesmo tema. É possível também identificar uma 

característica em comum: o uso do estudo de caso como metodologia.  Este 

fato pode ser observado nas duas dissertações da UFPA; na UNIGRANRIO, 

UFSCAR e USP, totalizando oito dissertações em 12. Inferir sobre este 

resultado significa acreditar que há uma percepção local do impacto que o 

Produtivismo causa, levando a que estes pesquisadores isolem o caso e 

identifiquem todas as suas nuances. E, em todos os documentos que 

trabalham com estudo de caso, a conclusão é crítica e aponta a existência de 

tensão entre a proposta da Capes e a realidade vivida em cada uma das 

comunidades estudadas. 

Somente uma dissertação, a da UERJ e que tem como autora Aline Carvalho 

Moura, trata o Produtivismo como um fenômeno cotidiano permeando todo o 

conjunto de professores dos Programas de Pós-Graduação.  
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O que chama atenção é que, mesmo sendo dissertações produzidas em 

Programas de Educação, somente duas das produções abordam diretamente o 

setor. Uma delas é da autora Célia Christina de Almeida Padreca Nicoletti, da 

PUC-Campinas, que faz uma análise das publicações na Revista Brasileira de 

Educação. Mesmo que a abordagem seja indireta, sua produção cataloga por 

tema e analisa o conjunto do que foi publicado na mesma revista. A outra 

dissertação com tal característica tem como autora Aline Carvalho Moura, que 

ao abordar a produção acadêmica em Educação traz um panorama sobre as 

características desta produção, fazendo a cobertura em nível nacional e 

concluindo que ainda é pouco contundente nas suas proposições, e que se 

deixa levar pela imposição do Produtivismo Acadêmico. Nesta dissertação, já 

é possível encontrar, mesmo que superficialmente, indicadores sobre o baixo 

engajamento social e político dos intelectuais do campo da Educação, 

analisando os fenômenos que os afligem de uma maneira neutra e distante. 

 

4.2 As Teses que abordaram o tema Produtivismo Acadêmico 

As teses de Doutorado que trouxeram como objeto de estudo o Produtivismo 

Acadêmico são em menor número: sete, no total de mais de seis mil 

documentos produzidos no período analisado. 

No ANEXO VII é possível encontrar as Universidades onde os Programas 

estão alocados, o tema de cada uma das teses apresentadas e seus 

respectivos autores. Nota-se que cada produção é de uma Universidade 

diferente e todas elas públicas. Quanto à abordagem, é interessante destacar 

que neste micro e pouco representativo universo, o assunto mais presente é o 

processo de avaliação. Processo já consolidado, mas ainda bastante 

questionado. E tal é o teor das três teses que tratam diretamente do tema.  

Outros dois trabalhos vão tratar do Produtivismo de uma maneira objetiva e 

crítica. As Professoras Alessandra Pimenta Giulian e Maria das Graças Martins 

da Silva, da UFPB e UFRGS, respectivamente, tratam do impacto do 

Produtivismo na vida dos acadêmicos e na qualidade daquilo que vem sendo 
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produzido. Com abordagens muito semelhantes, estas duas teses podem ser 

consideradas referência no ecossistema. 

Chama atenção, no entanto, a inexistência de um recorte específico para a 

Educação, analisando todos os aspectos negativos que o Produtivismo 

carrega para a área. Com especificidades próprias, este contorno que contém 

professores e estudantes, que possui uma importância única no universo 

acadêmico, que é responsável pela formação de uma nação, não recebeu por 

nenhuma das teses produzidas no período uma única deferência.  

O indicador que revela a importância do tema para uma determinada 

população, ainda que medido quantitativamente, é a Periodicidade que o 

fenômeno aparece e, nesta tese, representada por P. É possível identificar na 

Tabela O que esta não é uma característica da amostra: há ruptura e falta de 

uma sequência sendo observada. Se não há periodicidade há uma indicação 

de que o fenômeno pode não ser relevante para àquela população. 

 

Tabela O – Número de teses produzidas no período estudado 

ANO QUANTIDADE % 

2008 1 14 

2012 3 43 

2014 1 14 

2015 2 29 

       Fonte: Autor 

 

Outro aspecto a ser observado é a não concentração da produção observada 

em Programas com maior ou menor avaliação junto a Capes. As Tabelas P e 

Q apontam que há uma distribuição praticamente equânime entre as teses 

produzidas. Como o número de produções é bastante pequena, esta 

informação não indica tendência alguma, a não ser que a atenção ao 

Produtivismo Acadêmico está distribuída entre Programas de diferentes 

avaliações.   
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Tabela P – Número de teses produzidas em relação a avaliação do Programa 

INSTITUIÇÃO AVALIAÇÃO QUANTIDADE 

UnB 4 1 

UFPB 4 1 

UFSM 5 1 

UFPE 5 1 

UFRGS 6 1 

USP 6 1 

UERJ 7 1 

       Fonte: Autor 

 

Tabela Q – Número de teses produzidas em relação a avaliação do Programa (%) 

AVALIAÇÃO % 

4 28 

5 28 

6 28 

7 16 

        Fonte: Autor 

 

O cálculo do F.C. aponta valores muito distantes de 1 (hum), denotando a falta 

de relevância que o tema produz dentro de cada um dos Programas 

analisados. A Tabela R aponta nesta direção. São valores irrelevantes, 

praticamente tendendo a zero, e não deixando dúvidas sobre as conclusões 

destacadas. 

 

Tabela R – Grau de convergência 

INSTITUIÇÃO 
QUANTIDADE DE 
DISSERTAÇÕES 

PRODUZIDAS 

DOCUMENTOS 
ENCONTRADOS 

FATOR DE 
CONVENIÊNCIA 

UnB 129 1 0,007 

UFPB*  1  

UFSM   38 1          0,03 
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UFPE 135 1 0,007 

UFRGS 510 1 0,002 

USP 631 1 0,002 

UERJ 170 1 0,006 

Fonte: Autor / *Dados não disponíveis na ocasião da pesquisa  

 

O resultado da primeira parte deste levantamento, onde foram analisadas todas 

as dissertações e teses produzidas em Programas de Pós-Graduação em 

Educação é categórico em apontar o distanciamento que estes pesquisadores 

possuem do tema aqui estudado. Os indicadores P. e F.C. são implacáveis ao 

apontar a baixa adesão ao tema, uma relevância praticamente inexistente e um 

distanciamento formal – na medida em que não é trazido a discussão no meio 

acadêmico, denota falta de interesse em olhar criticamente para o tema e 

analisá-lo criteriosamente.  

Assim estas conclusões que possuem por base as análises bibliométricas 

devem ser consideradas, mas não assumidas como verdades únicas, na 

medida em que exigem para completá-las uma abordagem qualitativa e que 

visa entender o teor e a relevância de cada um dos documentos descritos. 

 

4.3 Os Artigos do Portal Educ@ 

Uma segunda fonte de dados foi considerada no intuito de completar e reiterar 

as conclusões obtidas a partir do primeiro conjunto de informações. Este 

segundo bloco é um recorte do Portal Educ@. A partir das publicações 

existentes no Portal, foram selecionados os artigos que abordam o tema 

Produtivismo Acadêmico. A Tabela S apresenta este quadro, destacando o 

título do periódico e o número de artigos ali encontrados. 

Nota-se que de 38 periódicos, 12 apresentam artigos com o tema, ou seja, 

perfazendo um total de 31%. Se for considerado que o Portal Educ@ concentra 

os principais espaços para publicação na área da Educação no Brasil, este 

percentual é reduzido. Este indicador revela a pertinência que o tema possui 
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para os editores dos principais periódicos da área. E mais: este número é 

crítico se for considerado que a pesquisa apontou a 34 artigos nestes 12 

periódicos. Trata-se de periódicos que possuem, em média, a dezenas de 

edições com centenas de artigos publicados. Se calculado percentualmente a 

quantidade de produções encontradas frente ao total, este valor tende a zero. 

 

Tabela S – Periódicos que publicaram sobre Produtivismo 

  Fonte: Autor 

 

Dentro do recorte “artigos que abordaram o tema produtivismo”, que somam 34 

produções, foi feito uma análise a partir da Lei de Produtividade de Autores 

Títulos dos Periódicos QUALIS IES – PUBLICAÇÃO ARTIGOS 

Avaliação: Revista da Avaliação 
da Educação Superior 

A1 Universidade de Sorocaba 7 

Cadernos de Pesquisa A1 Fundação Carlos Chagas 6 

Educação e Pesquisa A1 
Faculdade de Educação de 

São Paulo – USP 
4 

Educação UNISINOS B1 
Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos 
1 

Educar em Revista A1 
Universidade Federal do 

Paraná 
2 

Estudos em Avaliação 
Educacional 

A2 Fundação Carlos Chagas 2 

ETD – Educação Temática 
Digital 

A1 Unicamp 1 

Linhas Críticas B1 
Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília –

FE/UnB 
2 

Práxis Educativa A2 
Programa de Pós-

Graduação em Educação – 
Ponta Grossa 

1 

Revista Brasileira de Educação A1 ANPEd 3 

Revista de Educação PUC-
Campinas 

B1 
Programa de Pós-

Graduação em Educação 
da PUC-Campinas 

2 

Revista Perspectiva B3 
Universidade Federal de 

Santa Catarina 
3 
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de Lotka. Segundo Lotka, que investigou a inúmeras séries numéricas que 

retratam a produção acadêmica de um determinado fenômeno, há sempre um 

comportamento esperado. E esta conduta pode ser representada pela “lei do 

quadrado inverso”. Esta lei, como apresentado anteriormente, afirma que o 

número de autores que fazem n contribuições em um determinado campo 

científico é aproximadamente 1/n2 daqueles que fazem uma só contribuição, e 

que a proporção daqueles que fazem uma única contribuição é de mais ou 

menos 60%. Isto pode ser exemplificado da seguinte forma: “para cada cem 

autores que escrevessem um artigo, 25 iriam contribuir com apenas dois (n= 2; 

100/n2 = 25), cerca de 11 iriam contribuir com três artigos cada (n= 3; 100/n2 = 

11), cerca de seis autores iriam contribuir com quatro artigos cada (n= 4; 

100/n2 = 6), de forma que o número de autores com "n" contribuições é 1/n2 

daqueles que contribuem com apenas um artigo (OLIVEIRA, 1983, p.126). Isto 

significa que uma série deve se ajustar a Lotka quando os autores das 

publicações apresentam uma aderência ao tema e identificam sua relevância 

social e científica.  

A Lei de Lotka atesta que o comportamento de um grupo de pesquisadores 

deve seguir um determinado padrão. Assim, o fenômeno da produção científica 

pode vir a ser quantificado a partir da geração de trabalhos que venham a ser 

publicados num determinado arcabouço de tempo e espaço. 

Para identificar se as 34 produções que foram consideradas dentro do total 

publicado nos periódicos pertencentes ao Portal Educ@ atendem a um 

comportamento previamente esperado, foi aplicada a Lei de Lotka. 

A Tabela T apresenta o número de autores encontrados, e a quantidade de 

textos que publicaram, bem como o padrão Lotka esperado. 
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Tabela T – Lei de Lotka 

Número de 
Autores 

% 
Número de Artigos 

Publicados 

Lotka 

1/n² 

38 93 1  

  2   5 2 10 

 1  2 3   4 

 Fonte: Autor 

 

A Tabela T aponta que 41 autores produziram 34 artigos. Isto significa 0,83 

artigos por autor, um número por si só insignificante. Um valor que salta aos 

olhos diz respeito ao percentual de autores que escreveram somente um artigo: 

93%. No entanto, a distância entre os valores esperados apontados por Lotka e 

a realidade encontrada permite inúmeras conclusões.  

Pelo comportamento esperado para este fenômeno, dez autores deveriam 

produzir dois textos, quando a realidade aponta que este número é três. E que 

quatro autores deveriam ter publicando três textos cada um, mas este valor é 

unitário. Esta distância entre a curva que vai representar o que se espera em 

relação ao número de autores por artigo publicado e a realidade encontrada 

aponta, novamente, para o distanciamento que os intelectuais que publicam 

sobre Educação têm do tema.  

Outro aspecto que se destaca é que os três autores que publicam mais de um 

texto o fazem no mesmo periódico. Moysés Kuhlmann Jr., que se envolveu na 

geração de três artigos, o faz numa única edição do Caderno de Pesquisa da 

Fundação Carlos Chagas. Há uma concentração de esforços para tratar o tema 

apontando para o entendimento de que representa um fato isolado, um evento 

único, uma situação atípica no cotidiano dos educadores e pesquisadores. Os 

outros dois autores que se envolvem em dois trabalhos cada um o fazem 

também numa única publicação: a Revista da Avaliação da Educação Superior, 

uma publicação em parceria entre a Universidade de Campinas (Unicamp) e a 

Universidade de Sorocaba (UNISO). Produzem em anos sequenciais: 2007 e 

2008. 



93 
 

Todos estes aspectos, analisados a partir de Lotka, corroboram para uma única 

conclusão: os pesquisadores na área da Educação não identificam o 

Produtivismo Acadêmico como um fator a ser pesquisado, analisado e 

discutido. Independente do impacto que causa na pesquisa, no pesquisador e, 

consequentemente, na Educação. 

A somatória das abordagens bibliométricas realizadas junto às dissertações, 

teses e artigos presentes no Portal Educ@ apontam que o tema Produtivismo 

Acadêmico não está presente na pauta dos cientistas da área da Educação 

quando o foco é escrever e produzir sobre ele. 

No entanto, há sempre limitações nas leituras quantitativas de qualquer 

fenômeno a exigir que sejam relativizadas; mas também não devem ser 

descartadas na medida que retratam uma realidade. 

O uso da bibliometria como ferramenta de análise permite conclusões 

relevantes a atender os objetivos propostos para esta Tese. No entanto, sua 

importância não diminui a necessidade de outra abordagem: a qualitativa. E 

esta segunda parte do estudo irá retratar os conteúdos das dissertações e 

teses encontradas no período que vai de 2006 a 2015 e que abordaram o tema 

Produtivismo Acadêmico. 
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5. Dissertações e Teses dos Programas de Pós-Graduação em 

Educação que abordam o tema Produtivismo Acadêmico: as 

contribuições para o estudo deste fenômeno 

 

O presente Capítulo traz a análise de todos os documentos encontrados em 

Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil entre os anos de 2006 e 

2015. Em dez anos foram produzidos 18 documentos, sendo 12 dissertações e 

7 teses, distribuídos não homogeneamente entre o período analisado. 

No entanto, se fez necessária a leitura crítica de cada um deles e a produção 

de um arrazoado sobre cada um individualmente, para comprovar o seu teor e 

entender qual a contribuição para o tema. 

Houve por parte do autor desta Tese o cuidado de não selecionar documentos 

que viessem a abordar o Produtivismo Acadêmico de uma única forma, ou 

diretamente. Entre as 18 manifestações foram encontrados estudos que 

analisam o impacto direto e indireto da exigência em produzir, fatores que 

derivam desta ocorrência e ocorrências que a promovem, permitindo um painel 

mais completo sobre o que e como os acadêmicos os trataram no período 

estudado. 

Na sequência foi elaborada uma categorização das dissertações. Elas 

propiciaram quatro grupos distintos e, reunidas, trouxeram colaborações 

consistentes para o tema. É mister afirmar que as evidências detectadas para 

permitir a categorização realizada é resultado de detalhada leitura de cada um 

dos documentos, desde a proposta da pesquisa realizada até a conclusão de 

cada uma delas. Os quatro agrupamentos apontam onde estão as mais 

relevantes contribuições que tais pesquisadores trazem para o estudo em 

questão. Mesmo em número reduzido, as dissertações permitem a 

comprovação de fatos que deixam o senso comum para se colocarem como 

achados acadêmicos consistentes e passíveis de serem considerados. 

No entanto, este processo de categorização só foi possível ser realizado com 

as dissertações, e não com as teses. O fato que levou a tal condição foi o 
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pequeno número de teses – sete, no total. Aqui não se encontrou massa crítica 

suficiente para que pudessem ser agrupadas. 

Este fato isolado traz uma contribuição para o entendimento da maneira como 

os educadores dos Programas de Pós-Graduação interagem com o tema. Não 

é só a relativa baixa adesão existente no conjunto de teses produzidas no 

período que deve ser levado em consideração. É também a falta de unidade 

entre elas que chama atenção, na medida que abordam o assunto de maneira 

única, não reverberam entre si e apontam para uma iniciativa particular e 

pontual. 

Não há parâmetro qualitativo para avaliar se o número de teses existentes 

pode ser considerado pequeno ou grande. No entanto, a impossibilidade em se 

criar categorias para alocá-los é um episódio a ser levado em consideração. 

Esta ocorrência denota a inexistência de um estudo sistemático sobre o tema e 

também a inexistência de um movimento a produzir conhecimento, a envolver 

um número maior de pesquisadores e a trazer para a pauta das discussões 

acadêmicas o Produtivismo Acadêmico no campo das teses. 

 

5.1 Categorização das Dissertações analisadas 

O critério utilizado para definir as categorias nas quais as dissertações 

destacadas foram categorizadas foi a apresentada por Laurence Bardin (2011). 

Para Bardin, as categorias são percebidas como notas, como observações, 

sinais e afinidades que perfazem um conjunto de elementos com 

características comuns. Esta é a exterioridade que advém da Análise do 

Conteúdo.  

Para a professora de Psicologia da Universidade de Paris V, alguns critérios 

devem ser levados em consideração no momento de criar categorias de 

análise: semânticos, sintático, léxico e expressivo, a permitir a junção de um 

número expressivo de ensinamentos que poderão ser organizados de duas 

maneiras: inventário e classificação. Nesta Tese, a partir dos documentos 

disponíveis, optou-se por estruturá-los a partir da “classificação”, onde o 
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caminho definido proporcionou o arranjo de todos os elementos comuns e sua 

organização. 

As quatro categorizações encontradas foram as seguintes: 

1. O contexto político das práticas produtivistas nos Programas de Pós-

Graduação; 

2. A contribuição positiva e negativa da concepção produtivista na 

Educação;  

3. A relação existente entre recurso, seja ele de tempo, mão de obra ou 

financeiro, na produtividade acadêmica; 

4. O impacto do Produtivismo Acadêmico na vida pessoal e profissional do 

docente. 

 

Para a compreensão das contribuições trazidas pelo conjunto de documentos 

analisados, cada categoria será analisada separadamente. 

 

5.1.1 O contexto político das práticas produtivistas nos Programas 

de Pós-Graduação 

A adoção do Modelo Neoliberal99 adotado pelo governo brasileiro nos últimos 

30 anos impactou diretamente os processos de avaliação elaborados pela 

Capes para Programas de Pós-Graduação. E, como consequência, a adoção 

do modelo produtivista por parte dos acadêmicos para atender aos critérios 

estabelecidos. Para uma melhor observação, foi elencado o ponto focal de três 

das 12 dissertações analisadas: 

• Considerações acerca da produção acadêmica em Educação: questões 

da sociedade; 

                                                           
99 CHAUI, Marilena. A Ideologia da Competência. Belo Horizonte/MG, São Paulo: Autêntica, 2014 

(Coleção Escritos de Marilena Chaui, v. 3); ___. Escritos sobre a Universidade. São Paulo: Editora da 

UNESP, 2001. 
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• A atividade discente na universidade: os impactos da produtividade 

acadêmica na formação dos estudantes; 

• Uma análise macroeconômica da tendência da Pós-Graduação: um 

estudo sobre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

A produção acadêmica entendida como mercadoria e não como um conjunto 

de conhecimentos e saberes a impactar a sociedade de forma positiva está 

detalhada a partir de diferentes ângulos nas três dissertações selecionadas. É 

o que os autores denominam de mercadorização da ciência e da inovação, 

orientando toda e qualquer produção para os desejos e necessidades do 

mercado, e não para o bem-estar dos cidadãos. Há, segundo os autores, uma 

inversão de valores do que deveria ser o trabalho dos pesquisadores em toda 

e qualquer área. Na Educação, segundo destaque deste grupo de 

dissertações, o impacto é ainda mais cruel e traz consequências em todas as 

esferas. 

A adoção do Modelo Neoliberal orienta a expansão do Produtivismo 

Acadêmico pelas mãos da Capes, estabelecendo parâmetros de avaliação 

calcado no modelo quantitativista. Segundo os autores das dissertações, há 

uma valorização do capital fazendo com que os Programas de Pós-Graduação 

se transformem em instrumentos de produção de valor, e não de impacto e 

mudança social. 

A vertente da análise política nas dissertações está presente também nos 

documentos que abordam o impacto causado ao docente na sua prática 

rotineira. No entanto, para efeito de categorização, este autor opta por destacar 

o aspecto que prepondera em cada uma das produções. 

Fica evidenciado nos documentos analisados que há uma relação de causa e 

efeito entre o Modelo Neoliberal colocado em ação pelo governo brasileiro nas 

últimas décadas e as práticas produtivistas na academia – consequência do 

paradigma adotado pela Capes para avaliar os docentes. E, como 

consequência, os Programas de Pós-Graduação. Sendo o órgão financiador e 

também quem estabelece as regras do processo avaliativo, não deixa espaço 

para que os docentes se posicionem de maneira distinta. Há uma imposição 
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indireta para que a produção acadêmica se estabeleça como prática cotidiana, 

não deixando espaços para contestações. É uma forma de controle que foi 

estabelecida e para a qual os docentes não encontram alternativas. É a 

imposição de uma ideologia que, segundo os autores, está alinhada com o 

modelo de País que os governantes propõem.  

No campo da Educação este desenho é nefasto, na medida em que o ciclo das 

implantações de qualquer programa é longo e só pode ser avaliado depois de 

alguns anos após haver sido posto em prática. Outrossim, a exigência da 

produção acadêmica para formatar os indicadores de cada Programa segue 

um ciclo preestabelecido, que nem sempre está alinhado com a velocidade da 

implantação dos projetos, causando o que chamam de descompasso ou 

dissonância entre a prática avaliativa e a realidade. O fenômeno que é 

observado, segundo os autores, é a produtividade acadêmica sem a 

preocupação da aplicabilidade ou impacto na sociedade. Os três documentos 

que foram categorizados e, posteriormente, analisados, chegam à mesma 

conclusão, mesmo seguindo caminhos distintos. Há, sim, um contexto político, 

que deve ser levado em consideração e que impacta de forma direta a 

dinâmica, forma e conteúdo das produções acadêmicas por parte dos 

pesquisadores. E o diagnóstico apresentado é que este cenário não é favorável 

à Educação brasileira. Assim, esta é a contribuição que os documentos em 

questão trazem para o entendimento do Produtivismo dentro dos Programas de 

Pós-Graduação no Brasil. 

 

5.1.2 A contribuição positiva e negativa das práticas produtivistas 

na Educação 

Tendo como base as dissertações analisadas, é possível chegar à conclusão 

de que não há um consenso sobre as contribuições que as práticas 

produtivistas trazem para a Educação. O consenso que há é sobre o equilíbrio 

entre uma abordagem que fomenta a produção acadêmica e a abordagem que 

destaca a promoção de conteúdos consistentes trazendo contribuições em 

todos os níveis, da Educação Infantil à Graduação. 
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Quatro das 12 dissertações analisadas e que abordam o Produtivismo 

Acadêmico, direta ou indiretamente, apontam para este caminho. Algumas 

criticam de maneira contumaz e, outras, apontam para um ganho neste 

processo. Segundo os autores, o que é produzido pelos professores-

pesquisadores são conteúdos aproveitados pelos discentes em algum 

momento de sua formação. Assim, as quatro dissertações são as seguintes:  

• Ensino Superior: uma análise sobre as publicações na Revista Brasileira 

de Educação; 

• A consolidação da formação do Professor Pesquisador da Pós-

Graduação em Educação na UFPA: o(s) produtos(s) científico(s) em 

foco; 

• A influência da produção científica nas práticas de professores de 

Educação Física, Ciências e Matemática em escolas públicas municipais 

de Uruguaiana/RS; 

• Produção científica docente em tratamento temático da informação no 

Brasil: uma abordagem métrica como subsídio para a análise do 

domínio. 

 

Dois dos estudos que são mais críticos ao Produtivismo Acadêmico apontam 

que a prática desequilibra o que denominam de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Este tripé sustenta e equaliza as ações no campo 

da Educação e só traz ganho quando entendido de forma equilibrada. No 

entanto, quando a produtividade tem papel preponderante e se destaca, o 

equilíbrio se desmonta e o impacto que deveria trazer para a comunidade 

acadêmica como um todo, se perde. Quando o docente é avaliado pela 

quantidade que produz, e não pela qualidade e pelo impacto que seu estudo 

agrega, acontece o desequilíbrio destas três forças, o que causa um 

descompasso no processo de ensino e aprendizagem. O impacto é negativo e 

suas consequências duradouras. Segundo os autores há um abandono do 

ensino e da extensão – que ficam em segundo plano, e o destaque ocorre na 

pesquisa, o que permite o aumento na produção acadêmica. O ensino, que é 

espelho do papel do professor – aliado às atividades de extensão – é colocado 

em segundo plano, como um apêndice ao processo de “ser professor”. Esta 
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inversão, segundo os autores, vai impactar de forma negativa a Educação 

brasileira no curto e no longo prazos. Os profissionais com melhor formação 

não estão no ensino, e nem na extensão. Quando tal inversão acontece os 

processos de ensino e aprendizagem perdem espaço, e o que deveria ser 

equilibrado, se desmonta. 

Na mesma direção, pesquisas realizadas e apresentadas nas outras 

dissertações listadas apontam para caminhos diferentes. Uma delas é 

categórica em afirmar que o que é produzido pelos professores dos Programas 

de Pós-Graduação são aproveitados pelos discentes dos cursos correlatos, o 

que causa impacto positivo pela contemporaneidade que as publicações 

trazem, pela especificidade que possuem e pelo caráter acadêmico que 

desencadeiam nas dinâmicas do Ensino Superior. 

De maneira antagônica, outro estudo apresentado aponta que não há qualquer 

contribuição das publicações e produções acadêmicas no dia a dia de escolas 

do Ensino Fundamental de uma determinada região onde foi realizada a 

pesquisa. Assim, comprova-se o que os docentes que atuam no Ensino 

Fundamental não se furtam em destacar: sobre a inoperância e a falta de 

impacto que a produção acadêmica traz para sua atividade. 

Estes dois cenários oferecem conclusões distintas sobre a aplicabilidade do 

que é produzido pelos docentes dos Programas de Pós-Graduação. É fato que 

os dois resultados possuem consistência e devem ser respeitados nas suas 

afirmações, mas também deixam claro que há dependência de inúmeras 

variáveis para que se tenha uma conclusão sobre o impacto do Produtivismo 

nas atividades acadêmicas. Da mesma maneira, esta contribuição aponta para 

a escassez de informações no campo em questão, principalmente quando se 

refere à Educação. Registra-se aqui que somente duas dissertações 

abordaram o tema em dez anos de produção, o que não permite concluir, a 

partir do material coletado, se há impacto positivo ou negativo do 

Produtivismo Acadêmico na dinâmica escolar. 

Desse modo, a referida abordagem se mostra incompleta. A contribuição que 

estas dissertações trazem para o tema é da impossibilidade de se concluir 
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sobre a contribuição positiva ou negativa do modelo produtivista para a 

formação dos discentes, como também para o apoio aos docentes na sua 

tarefa de transmitir conhecimento. As informações apresentadas ainda se 

mostram frágeis, incompletas e diametralmente opostas. 

 

5.1.3 A relação existente entre recurso, seja ele de tempo, mão de 

obra ou financeiro, na produtividade acadêmica 

Somente duas das 12 dissertações analisadas buscam entender a relação 

entre a disponibilidade de recursos e a produção acadêmica. A abordagem 

deste grupo traz uma significante contribuição ao estudo proposto, na medida 

em que consegue apontar a correlação direta entre recursos e produção 

acadêmica. Da mesma forma, permite constatar que o inverso é verdadeiro, ou 

seja, a falta de recursos vai impactar negativamente no trabalho dos docentes 

dos Programas de Pós-Graduação. 

No entanto, esta equação tem uma variável externa que só favorece a primeira 

situação, pois a falta do recurso não pode servir de impedimento para a 

produção acadêmica. E este raciocínio permite constatar que o empenho dos 

acadêmicos em atender às demandas da Capes vai exigir deles um sobre-

esforço, uma dedicação adicional às horas empenhadas na dinâmica legal do 

trabalho de um docente. 

Aqui há o entendimento claro de que o impacto do Produtivismo Acadêmico 

na vida dos docentes é doloroso na medida em que as exigências a todos, 

indistintamente, são mantidas independente dos recursos alocados. O número 

de pontos que cada pesquisador deve obter no período estipulado não é uma 

variável nesta equação, é uma constante.  

Um dos caminhos apresentados pelos autores das dissertações está na 

construção de parcerias entre a iniciativa privada e a academia, permitindo que 

o campo pesquisado e as conclusões obtidas tragam informações que possam 

vir a contribuir com a empresa financiadora. Esta passagem é o que 

denominam de transferência de conhecimento, seja ela realizada através do 
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treinamento de seus colaboradores ou dos resultados das análises, podendo 

se constituir num caminho válido ao pesquisador e à pesquisa. É um ativo que, 

segundo os autores, pode ser colocado como moeda de troca para fugir da 

dependência do órgão financiador. No caso, a Capes.  

O exemplo apresentado traz a Petrobras como empresa parceira. Ali, os 

recursos financeiros e a abertura para o trabalho de pesquisa dentro da 

empresa foram aspectos facilitadores para a construção do conhecimento. Vale 

destacar que o fator tempo é apontado como um ativo dos mais valiosos neste 

cenário. O acúmulo de atividades do docente e a exigência em publicar 

caminham em direções opostas. Este aspecto é destaque nas respostas à 

pesquisa apresentada na dissertação. Aqui está um dos principais impasses 

que vive o pesquisador, visto às exigências estabelecidas e a escassez de 

recursos.  

Outro aspecto em destaque é a regra estabelecida pela Capes para o 

financiamento das atividades acadêmicas. Há uma relação direta entre o 

recurso – seja ele financeiro, tecnológico ou de mão de obra – e a quantidade e 

qualidade de estudos produzidas pelos docentes. O resultado deste cenário 

não poderia ser mais cruel, pois resulta na falta de mobilidade entre 

Programas, sendo praticamente inexistente. O volume dos recursos alastrado é 

proporcional à nota obtida, resultando que aqueles que possuem avaliação 2 

(dois), 3 (três), 4 (quatro) e até 5 (cinco) receberão valores menores que os 

Programas com notas maiores. Este é o ciclo vicioso no qual os Programas de 

Pós-Graduação estão presos. As dissertações classificadas neste item são: 

• Transferência de aprendizagem, impacto do treinamento no trabalho, 

suporte à transferência de treinamento e produção acadêmica: estudo 

em uma universidade pública brasileira; 

• O impacto da interação universidade-empresa na produtividade dos 

pesquisadores: uma análise dos docentes coordenadores de projetos 

com apoio da Petrobras / Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

 

A contribuição deste conjunto de dissertações para o estudo em questão está 

em trazer para a pauta de discussões um tema que é consenso: a falta de 
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recursos impacta na produtividade acadêmica. A virtude dos estudos é a de 

comprovar que tal consenso não é apenas o sentimento, ou percepção de um 

grupo de acadêmicos, mas, segundo os documentos analisados, uma realidade 

passível de comprovação. E mais: dá ênfase ao Produtivismo Acadêmico ao 

trazer à luz que a exigência da Capes para a produção dos docentes dos 

Programas de Pós-Graduação não considera o volume de recursos 

disponíveis. Uma alternativa apresentada é a busca por empresas que, ao se 

beneficiarem do resultado da produção acadêmica, se mostram abertas ao 

financiamento do estudo. 

 

5.1.4 O impacto do Produtivismo Acadêmico na vida pessoal e 

profissional do docente 

Na medida que a intensificação das exigências para que a produção 

acadêmica atinja altos patamares há uma alteração do papel do docente dentro 

das dinâmicas acadêmicas. Se houve um período histórico onde o docente 

exercia a atividade de mentor, de orientador e de mestre, hoje com a 

configuração estabelecida pela Capes para avaliar professores e programas, 

ele passa a ter o papel de quem produz conhecimento e não necessariamente 

quem traduz, decodifica e transmite este conhecimento. As três dissertações 

analisadas são contundentes nesta afirmação: há a migração do papel do 

professor. 

Não que exista a exigência e a necessidade de que os papéis sejam 

diametralmente opostos, que não possam coexistir dentro de um mesmo 

contexto. O que é colocado na pauta nas dissertações analisadas é que a 

política de avaliação existente não permite que estes dois papéis sejam 

exercidos concomitantemente. Ou, se exercidos, há em algum momento do 

processo uma ruptura em um dos elos, ocorre alguma perda. Algo será 

sacrificado, haverá desgaste, o impacto será negativo e, neste lado crítico do 

processo, está a vida pessoal do docente.  

A carga maior estará sempre na dimensão do docente, e não da instituição. A 

carga de trabalho extra, o uso do tempo livre ou dos finais de semana, o 
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distanciamento da família e a pressão por publicar são fenômenos descritos 

nos documentos analisados. Para os autores é praticamente impossível 

conciliar a atividade de ensino/aprendizagem com a de publicar em periódicos 

que elevem, ou pelo menos mantenham, a avaliação do docente e do 

Programa onde ele está alocado.  

Esta é a contribuição que as três dissertações que fazem parte deste recorte, 

apresentam. 

O aumento do peso das publicações na avaliação periódica de um Programa 

de Pós-Graduação e sua supervalorização no modelo vigente se constitui num 

cenário cruel que não deixa alternativas para o docente. Há uma clara 

alienação na qual ele mergulha e que o insta a pesquisar e publicar, pesquisar 

e publicar, pesquisar e publicar indefinidamente, num processo randômico que 

não apresenta saídas para o professor. Mas, como apresentam e reiteram os 

autores das dissertações, há outras demandas que não podem ser deixadas de 

lado e que levam principalmente ao sacrifício da vida pessoal do profissional 

acadêmico. 

Muitos abandonam a atividade docente, ou a colocam em segundo plano, 

delegando esta atividade aos seus orientandos. A produção como foco traz 

como consequência a sobreposição da exigência em publicar, da forma em 

detrimento do conteúdo. Há um destaque para o aspecto formal das 

publicações em detrimento do conteúdo prático, útil e voltado a suportar o 

processo de ensino/aprendizagem, a promoção das competências e as 

habilidades dos estudantes. 

A retomada de uma pesquisa realizada por educadores há alguns anos 

comprova que a situação descrita anteriormente – que já era considerada 

crítica – só se agravou. A pesquisa vem reforçar as contradições encontradas 

entre as atividades acadêmicas e as imposições da agência reguladora. 

A presença de agentes externos que promovem a constante alteração do 

modelo de avaliação e do movimento entre Programas traz um impacto não só 

para o docente, mas para a área da Educação como um todo. Os estudantes 

perdem com o distanciamento dos professores, já que o mérito dos estudos 
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produzidos e das pesquisas realizadas está na quantidade de publicações e 

não necessariamente na sua aplicabilidade. Assim, a forma se sobrepõe ao 

conteúdo e o vetor de transformação social que só a Educação pode produzir 

deixa de existir na velocidade que uma realidade como a brasileira exige, 

permeando o caminho para que o Produtivismo Acadêmico se instale. Os 

autores destes trabalhos são categóricos ao afirmar o lado negativo desta 

cadeia produtiva. Esta é a contribuição que as três dissertações que fazem 

parte deste recorte apresentam, sendo:  

• Trabalho Docente na Pós-Graduação: a lógica da produtividade em 

questão; 

• A intensificação das contradições das práticas institucionais induzidas 

pela atual cultura da universidade pública: o caso da Faculdade de 

Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Uberlândia (FEMEC-

UFU); 

• Impactos das políticas de avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu 

sobre o trabalho docente no Brasil: estudo de caso de uma instituição 

pública federal de Ciência e Tecnologia em Saúde. 

 

A efetiva contribuição destes documentos está em tirar do senso comum que o 

Produtivismo Acadêmico traz impactos para o docente em todas as suas 

dimensões, sejam elas pessoais ou profissionais. As pesquisas realizadas e 

analisadas pelos autores não deixam dúvidas de que este fenômeno existe, 

que está presente dentro dos Programas de Pós-Graduação e que são nocivos 

a todos os agentes que participam desta cadeia produtiva. Ainda não é 

possível quantificar este fato já que as dissertações não trazem mecanismos 

que permitam avaliar a dimensão deste fenômeno, mas a sua constatação já é 

uma contribuição importante para entender o universo do Produtivismo 

Acadêmico, tal qual ele se apresenta.  

Um fato a merecer destaque é a constatação de um agente externo à dinâmica 

acadêmica: o agente avaliador. Neste caso, a Capes. A partir dela são 

definidos os critérios estabelecidos de forma homogênea e sua aplicação do 

modelo é realizada através dos próprios docentes que se tornam avaliadores 
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deste órgão que define os valores a serem alocados em cada Programa. Os 

autores das dissertações trazem uma crítica a este modelo centralizador que 

busca homogeneizar os processos avaliativos indistintamente. 

A sequência deste Capítulo traz os arrazoados das dissertações e teses, assim 

como a maneira pela qual as contribuições são trazidas para o presente 

estudo. 

 

5.2 As Dissertações e Teses que abordam o tema Produtivismo 

Acadêmico 

Os 19 documentos destacados neste item apresentam, inicialmente, as 

informações estruturais de cada um deles: como título, autor e instituição 

acadêmica ao qual pertencem. 

Na sequência, vai apresentar a ideia central que foi trabalhada por cada um 

dos autores e suas principais conclusões. Para encerrar a abordagem, será 

destacada a contribuição que cada produção traz ao Produtivismo 

Acadêmico. É importante destacar que todos os documentos listados trazem a 

informação de onde se encontram virtualmente. Este procedimento permitirá 

que outros pesquisadores tenham facilidade em encontrá-los para ampliar e 

completar a proposta desta Tese. 

 

• Dissertação 1 

 

Título: Ensino Superior: uma análise sobre as publicações na Revista 

Brasileira de Educação100 

Autora: Célia Christina de Almeida Padreca Nicolletti 

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas) 

Ano: 2012 

                                                           
100 Cf. Disponível em: http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br:8080/jspui/handle/tede/691 

Acesso em: 11/12/2017. 
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A dissertação retrata uma pesquisa de caráter essencialmente bibliográfico, 

tendo como objeto os artigos publicados na Revista Brasileira de Educação 

(uma publicação da ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação), entre os anos de 2001 e 2010 e que abordam o tema: 

Ensino Superior. 

A autora faz a pesquisa de artigos publicados nesta década, dividindo-os nos 

seguintes aspectos: a formação de professores, a historicidade da instituição 

de ensino, o desenvolvimento da produção da Educação Superior, as reformas 

do Estado e as políticas públicas, globalização e democratização e, finalmente, 

o percurso dos estudantes. Tais categorias são aquelas que, segundo a 

pesquisadora, condizem com a estrutura do Ensino Superior. Ao todo foram 44 

artigos analisados. 

A investigação de Célia Nicoletti tem como objetivo identificar o impacto dos 

artigos publicados no periódico junto ao Ensino Superior no Brasil. Ela 

questiona na sua dissertação o quanto estes artigos, publicados em uma 

revista reconhecidamente importante para a Educação brasileira, influenciaram 

de maneira efetiva as dinâmicas existentes no interior das Escolas de Ensino 

Superior. 

Após a leitura, os artigos foram catalogados pela pesquisadora nas seguintes 

categorias: Ensino Superior e Propostas Políticas; Formação de Professores; 

Relação entre Teoria e Prática; Visão Organizacional da Universidade e 

Ensino, e Pesquisa e Extensão: aspectos indissociáveis. 

O resultado da pesquisa levou a conclusão sobre a existência de três pilares 

necessários e que podem ser considerados essenciais para a formação do 

estudante do Ensino Superior: a qualidade na formação dos professores, as 

políticas públicas implementadas nesta área e a indissociabilidade entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão. Segundo a autora, que buscava entender o 

quanto os artigos publicados impactam na realidade do Ensino Superior, a 

conclusão sobre a existência dos três pilares traz para o cenário uma 

contribuição relevante, norteando estratégias e posicionamentos na área da 

Educação Superior no Brasil. 



108 
 

O Produtivismo Acadêmico integra a dissertação quando a educadora Célia 

Nicoletti evidencia a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A 

análise da autora nesta direção aponta que o incentivo ao Produtivismo, 

norteado pelas regras estabelecidas do órgão avaliador e fomentador dos 

Programas de Pós-Graduação, faz com que os docentes abandonem o ensino 

e a extensão e que foquem, essencialmente, na pesquisa (e 

consequentemente, nas publicações). Se a existência dos pilares descritos na 

dissertação e trazidos dos artigos publicados na revista da Anped são 

essenciais para a formação do discente nas escolas de Ensino Superior, a 

inexistência – ou a menor atenção para um deles – compromete de forma 

contundente sua formação. 

Mesmo não sendo o Produtivismo Acadêmico objeto do estudo da autora, ele 

perpassa seu texto de maneira clara e contundente quando é apontado como 

um dos responsáveis pelo desequilíbrio entre os pilares que sustentam a 

formação do estudante no Brasil. 

 

• Dissertação 2 

 

Título: A consolidação da formação do Professor-Pesquisador da Pós-

Graduação em Educação da UFPA: o(s) produto(s) científico(s) em foco101 

Autora: Cinara Ciberia Meireles Bahia 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Ano: 2010 

A dissertação apresentada pela Professora Cinara Bahia no Programa de 

Educação da Universidade Federal do Pará (UFPA) é um estudo de caso 

instrumental voltado a compreender de forma clara a ação educativa no restrito 

espaço da Pós-Graduação. 

Segunda a autora, esta ação educativa se dá a partir da relação, nem sempre 

fluida, entre pesquisa-trabalho-produtividade. A análise deste fenômeno se 

                                                           
101 Cf. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2699 Acesso em: 11/12/2017. 
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constituiu no objetivo da dissertação, limitado ao universo da Faculdade de 

Educação da UFPA entre os anos de 2003 a 2010. 

A abordagem teórico-metodológica é orientada ao enfoque histórico-educativo 

construído no período estudado. Durante os anos que durou a investigação, a 

pesquisadora buscou compreender a maneira como os docentes se 

relacionavam com as estruturas formais que fazem a gestão macro dos 

Programas de Pós-Graduação, sempre respeitando a tríade construída: 

pesquisa-trabalho-produtividade. 

Dentro deste cenário, a dissertação se desenvolveu em cinco Capítulos, cada 

qual orientado a um tema. São dois os capítulos que merecem destaque, pelo 

viés de interesse desta tese: a) como a produtividade científica destes 

docentes vem se moldando, respeitando o recorte inicialmente realizado, 

dentro do modelo existente do Currículo Lattes?; b) como a Capes avaliou o 

trabalho do docente na Pós-Graduação da UFPA entre os anos de 2003 e 

2010? 

A autora conclui que os professores consolidam, efetivamente, sua atividade 

investigativa na etapa da conclusão do Doutorado, quando sua produção 

científica atinge o maior potencial e sua dinâmica de aula consegue transmitir 

aos estudantes o que existe de mais consolidado dentro dos temas observados 

por eles. 

No documento analisado não há uma abordagem direta sobre o Produtivismo 

Acadêmico. No entanto, nos dois capítulos destacados os conceitos que 

alicerçam o tema estão presentes. Quando a pesquisadora aborda a produção 

e a avaliação acadêmica, a relação com o produzir mais para obter melhor 

avaliação se faz presente. E mais: se é na etapa de conclusão do Doutorado 

que a produção acadêmica cresce, tal fato, segunda a autora, está ligado com 

a obrigatoriedade de produzir. Neste caso, o docente é avaliado pela 

quantidade que produz e não pela qualidade e o impacto que o resultado da 

sua produção traz. Se for considerado que um Doutorado em Educação deve 

trazer para o ecossistema uma contribuição efetiva, a exigência em produzir 

pode correr na contramão desta proposição.  
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A relação apresentada inicialmente pela Professora Cinara Bahia, da UFPA, 

entre pesquisa-trabalho-produtividade foi por ela observada e, para que se 

constitua, a produtividade acadêmica contida no Currículo Lattes e a 

consequente avaliação da Capes são elementos-chave. Neste caso, o 

Produtivismo Acadêmico é um vetor preponderante para sua consolidação. 

 

• Dissertação 3 

 

Título: Trabalho docente nas instituições públicas de Ensino Superior: 

intensificação do Produtivismo Acadêmico na UFPA102 

Autor: Laurimar de Matos Farias 

Instituição: Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Ano: 2010 

O pesquisador Laurimar de Matos Farias realiza em sua dissertação um estudo 

de caso a partir de uma abordagem estratégica investigativa que permite tornar 

visível e reconhecer o enredamento que acontece quando de um fenômeno 

que envolve um determinado estrato social. Este fenômeno é o Produtivismo 

Acadêmico que acontece na Universidade Federal do Pará (UFPA). 

O objetivo apresentado é a análise dos impactos trazidos pelas constantes 

reformas no Ensino Superior promovidas pelo Estado brasileiro. Mas, estes 

impactos são observados a partir de um determinado recorte que é o trabalho 

dos docentes das instituições federais de Ensino Superior. Segundo o autor, 

estas constantes mudanças impactam diretamente na intensificação da 

produção acadêmica exigida pela maneira com a qual os docentes são 

avaliados nos programas de Pós-Graduação. Todo o trabalho de pesquisa e 

observação foi realizado na UFPA. 

O aumento das atividades dos professores neste contexto vai acontecer 

quando recai sobre os mesmos o acúmulo das atividades administrativas, de 

pesquisa e de docência. Este conjunto de funções que acontecem 

                                                           
102 Cf. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2740 Acesso em: 11/12/2017. 
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concomitantes e continuamente durante o período letivo, na escola e fora dela, 

impactam de maneira direta a produção acadêmica, tão exigida e requisitada. 

Este cenário é hostil ao acadêmico que, segundo Laurimar Farias, se vê 

pressionado e traz como consequência a polivalência produtiva que molda o 

seu fazer científico. Se há a prevalência da produtividade como fator intrínseco 

ao mérito, os docentes não possuem outra alternativa a não ser intensificar a 

produção acadêmica, independente das condições que lhes são oferecidas.  

Um aspecto a destacar na dissertação é a análise que o autor realiza dos 

motivos que promovem este cenário. Segundo o Professor Laurimar de Matos 

Farias, a proposta neoliberal do Estado – com sua estratégia de globalização 

voltada ao fortalecimento de um Estado essencialmente capitalista – traz este 

tipo de consequência que impacta o Ensino Superior do Brasil. O Ensino 

Superior sofre de uma metamorfose ao enveredar por um caminho que não é o 

seu, pois se volta e se aproxima do mercado com a motivação da manutenção 

da estrutura política promovida pelo Estado brasileiro.  

Esta é uma dissertação que traz o tema Produtivismo Acadêmico na sua 

estrutura e nos objetivos traçados. Faz a constatação da sua existência no 

cenário da UFPA definindo quais os impactos causados junto aos docentes, a 

consequência para o saber científico e, finalmente, a origem e a motivação que 

leva o Estado brasileiro a promover constantes alterações nas dinâmicas 

educacionais, mormente no Ensino Superior, envolvendo diretamente os 

Programas de Pós-Graduação. 

 

• Dissertação 4 

 

Título: Transferência de aprendizagem, impacto do treinamento no 

trabalho, suporte à transferência de treinamento e produção acadêmica: 

estudo em uma universidade pública brasileira103 

Autora: Tatiana Pereira Athayde Costa  

Instituição: Instituto de Psicologia – Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 

                                                           
103 Cf. Disponível em: http://www.pgpsi.ip.ufu.br/node/324 Acesso em: 11/12/2017. 
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Ano: 2013 

A dissertação traz como objetivo a identificação sobre a transferência de 

aprendizado, o suporte para que este processo aconteça e a produção 

acadêmica de egressos do Doutorado dentro de um intervalo de tempo, no 

âmbito de uma universidade pública brasileira. 

Segunda a autora, as respostas obtidas não permitiram alcançar resultados 

significativos, levando a que buscasse outras informações que pudessem vir a 

ser consideradas relevantes. 

Assim, a dissertação é orientada para identificar a produção acadêmica de 

cada um dos docentes pesquisados, seja a quantidade de artigos publicados, 

trabalhos completos ou capítulos e livros que foram inseridos na Plataforma 

Lattes após três anos da obtenção do título de doutor. A produção no período 

foi utilizada como medida de desempenho no trabalho de todos os doutores da 

amostra. 

Para completar a dissertação, a professora-pesquisadora elabora uma 

pesquisa qualitativa junto à amostra – com o objetivo de identificar quais 

aspectos são percebidos como suporte no período da elaboração da tese e nos 

três anos que se seguiram a sua produção. E também quais os aspectos que 

não foram identificados como suporte, no mesmo período temporal. Desse 

modo, os dados recolhidos são apresentados na dissertação da seguinte 

forma: a) suportes positivos: auxílio financeiro, apoio para ingresso na Pós-

Graduação e apoio de recursos humanos; b) suportes negativos: local e 

recursos para pesquisa, auxílio financeiro e tempo para se dedicar às 

atividades de pesquisa.  

A dissertação não aborda o tema Produtivismo Acadêmico diretamente, mas 

tangencia alguns dos seus aspectos mais contundentes. Em primeiro lugar, 

reforça o conceito que a quantidade produzida e retratada no Currículo Lattes é 

um indicador de performance por si só, ele se basta. Não há um processo que 

busque avaliar a qualidade ou aplicabilidade de cada produção acadêmica, 

terceirizando esta atividade para os pareceristas que decidem se tecnicamente 

aquela produção é consistente e se adequa aos propósitos do periódico ou do 

congresso. 
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Este conceito é reforçado pela conclusão da pesquisa qualitativa apresentada 

na dissertação da Professora Tatiana Costa. Os aspectos positivos ali listados 

estão associados ao suporte financeiro que, na maioria das vezes, é fomento 

dos órgãos oficiais de apoio. Outrossim, os aspectos negativos abordam itens 

ligados à produção acadêmica como tempo para pesquisa, recursos, local 

adequado para produzir e, complementando os aspectos favoráveis listados, 

auxílio financeiro. Associa-se a estes pontos a necessidade em produzir, na 

medida em que este aspecto se resume à avaliação do docente pesquisado, 

representando a métrica utilizada para avaliar o universo de egressos dos 

Programas de Doutorado. Neste cenário, o Produtivismo Acadêmico se faz 

presente. 

 

• Dissertação 5  

 

Título: A influência da produção científica nas práticas de professores de 

Educação Física, Ciências e Matemática em escolas públicas municipais 

de Uruguaiana/RS104 

Autor: Renato Xavier Coutinho  

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Ano: 2013 

A dissertação do Professor Renato Xavier Coutinho tem como objetivo 

identificar qual o papel da produção acadêmica, mormente na área da 

Educação, junto aos docentes de escolas públicas localizadas no município 

gaúcho de Uruguaiana. 

Segundo o autor, há hoje um significativo aumento do processo científico 

através das produções realizadas dentro e fora do âmbito dos Programas de 

Pós-Graduação. E o volume produzido, que é expressivo, vem transformando o 

comportamento da sociedade e provocando mudanças em todas as áreas. 

Certamente, destaca o autor, tal fato ocorre de maneira contundente no âmbito 

                                                           
104 Cf. Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFSM_1d5a7353c8deb7c14e21d4892f499353 

Acesso em: 11/12/2017. 
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da Educação. Há uma produção expressiva nesta área, com o aumento do 

número de dissertações, teses e artigos em periódicos indexados.  

Para constatar se há ou não impacto na Educação básica da produção 

acadêmica, foi realizada uma pesquisa junto a uma amostra de docentes da 

rede pública municipal da cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul.  O 

questionário, com questões abertas e fechadas, buscou identificar se estes 

docentes fazem uso dos documentos produzidos pelos pesquisadores para a 

elaboração de suas atividades e planejamento de aulas, para a execução de 

suas atividades cotidianas e se há a utilização de referência bibliográficas 

oriundas destas produções em sala de aula. 

A conclusão apresentada pelo pesquisador Renato Coutinho em sua 

dissertação aponta para um fato contundente: a produção acadêmica não 

influencia, ou o faz de maneira moderada a fraca, nas práticas escolares. Há 

um distanciamento entre o que é produzido no interior das universidades e 

realidade na base da pirâmide, que é a Educação Básica. Para o autor, a 

Universidade tem boa parte de responsabilidade por este distanciamento, por 

se posicionar de maneira distante da realidade e da prática existentes no 

Ensino Básico.  

Tal fato não significa que os docentes não busquem e valorizem os processos 

de atualização, mas a forma como os textos científicos são apresentados e a 

maneira que os seus conteúdos se distanciam da realidade acaba por torná-los 

desassociados da prática do dia a dia das instituições de Ensino Fundamental. 

Há de se destacar o local e o universo pesquisados: a cidade de Uruguaiana e 

os docentes das disciplinas de Ciências, Matemática e Educação Física 

daquela rede municipal. Uruguaiana é uma cidade do interior do estado do Rio 

Grande do Sul cujo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)105 saltou de 

0,55 em 1991 para 0,744 em 2010. Considerando que quanto mais perto de 1 

melhor o índice, a cidade apresenta uma significativa melhora em seus 

indicadores sociais e econômicos. 

                                                           
105 N. B. Ranking IDHM Municípios 2010. Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

2013 (Com dados dos Censos 1991, 2000 e 2010.) Disponível em: 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/rankings/idhm-municipios-2010.html Acesso em: 

11/12/2017. 
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O que se mostra relevante nestas informações para o contexto do 

Produtivismo Acadêmico? Primeiro, que a dissertação em questão não 

aborda ao tema de forma objetiva e direta; segundo, que o aumento do IDH em 

muito se deve aos índices medidos pela abrangência e qualidade do que é 

realizado no campo da Educação num determinado universo; terceiro, que é 

perfeitamente relevante a constatação obtida com a pesquisa realizada pelo 

Professor Renato Xavier Coutinho, na qual os docentes inseridos neste 

contexto destacam que a produção acadêmica não causa impacto ou traz 

benefícios para a atividade acadêmica na escola de Ensino Fundamental.  

Mesmo não sendo uma dissertação a abordar de maneira objetiva o tema do 

Produtivismo Acadêmico, prova e comprova o distanciamento entre a 

produção e a prática acadêmica, de modo efetivo. 

 

• Dissertação 6  

 

Título: Considerações acerca da Produção Acadêmica em Educação: 

questões da sociedade106 

Autora: Aline de Carvalho Moura  

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 

Ano: 2011 

A dissertação é resultado de uma pesquisa bibliográfica, de fundamentação 

teórica de análise e pensamento marxista, que busca analisar e discutir sob 

esta lente a produção acadêmica de maneira crítica. O objetivo deste trabalho 

produzido pela Professora Aline de Carvalho Moura é identificar, de forma clara 

e contundente, a relação existente entre uma sociedade nitidamente capitalista 

e a produção acadêmica em Educação, tendo como ponto de partida o 

conceito de alienação. 

                                                           
106 Cf. Disponível em: http://www.proped.pro.br/teses/teses_pdf/2007_2-312-ME.pdf Acesso em: 

11/12/2017. 
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Para a autora, existe uma apreensão latente que não é a de simplesmente 

identificar, analisar e discutir os limites e possíveis equívocos estabelecidos 

para entender a lógica da mercantilização que, por vezes, vem estimular a 

prática das atividades de investigação em Educação. É, acima de tudo, 

direcionada para apresentar as contribuições que o marxismo ontológico traz 

para a compreensão do fenômeno, frente à contundente realidade social que 

impacta a todos, assim como suas práticas e instituições que corroboram na 

sua longevidade. 

Como resultado da dissertação foi possível identificar evidências que levam a 

crer sobre a existência de uma produção acadêmica que subsiste à lógica da 

produção de mercadorias, levando-se em conta que a pesquisa em Educação 

seja percebida como vetor para o fomento à manutenção do panorama 

capitalista vigente. 

Na mesma direção, alerta a pesquisadora para a atenção crítica e rigorosa a 

ser estabelecida quanto à orientação mercantil parametrizada no cenário da 

Educação brasileira, no contexto de um País que ainda está longe de um 

patamar aceitável na dimensão da “Educação”. Este alerta que a Professora 

Aline Moura faz se refere à boa parte da produção na área da Educação. 

Mesmo não se caracterizando por uma dissertação que aborda frontalmente os 

conceitos do Produtivismo Acadêmico foi destacada por trazer uma 

abordagem no campo da ontologia marxista para a forma pela qual a Educação 

brasileira está sendo conduzida no recorte das produções acadêmicas. Há um 

interesse, segundo a pesquisadora, que vai além do contribuir para suportar e 

ampliar o universo da Educação brasileira em todas as suas dimensões; há, de 

fato, uma orientação alienante que dirige o olhar dos cientistas e leva-os a 

produzir cada vez mais. E frente à demanda de uma sociedade organizada 

pelo capital.  

A autora destaca para a necessidade que este cenário seja discutido de 

maneira crítica, alinhando com as necessidades existentes quando se observa 

o fenômeno do Produtivismo Acadêmico. As duas realidades se encontram 

num determinado intervalo de tempo e espaço, exigindo atenção redobrada. 

 



117 
 

• Dissertação 7  

 

Título: Produção científica docente em tratamento temático da informação 

no Brasil: uma abordagem métrica como subsídio para a análise do 

domínio107 

Autora: Jane Coelho Danuello 

Instituição: Ciência da Informação (FFC) – Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) 

Ano: 2007 

A dissertação tem como foco a análise de uma determinada produção científica 

no campo do Tratamento Temático da Informação (T.T.I), que está 

estabelecido pela análise, descrição e representação do conteúdo de um 

conjunto de documentos. O uso deste teor está voltado a que todos os usuários 

possam identificar, neste acervo, a um determinado assunto ou assuntos que 

venham a ser considerados correlatos. Tal processo vai contribuir para que 

qualquer pesquisa que venha a ser realizada possa, sem dificuldades, 

encontrar o objeto pesquisado ou até mesmo reconhecer as informações que 

venham a estar contidas neste arcabouço de títulos. 

Este é, em síntese, o campo de análise. E é neste contexto que a autora 

seleciona 19 docentes com participação e atuação relevante na área de 

estudos da Tecnologia da Informação e cataloga 77 artigos por eles produzidos 

entre os anos de 1990 e 2006, totalizando em média de quatro a cinco artigos 

por ano. Este total é considerado como alta produção quando observados os 

periódicos nos quais foram publicados. Os docentes objeto da pesquisa são 

oriundos de cinco das principais escolas que produzem conhecimento sobre o 

tema no Brasil: USP, UNESP, UFMG, UnB e UFF.  

A pesquisa é bibliográfica e o objetivo é identificar a existência da uma 

correlação entre a produção acadêmica dos docentes que atuam neste campo 

e a literatura utilizada como bibliografia nos cursos de formação desta área do 

conhecimento. 

                                                           
107 Cf. Disponível em: https://alsafi.ead.unesp.br/handle/11449/95532 Acesso em: 11/12/2017. 
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Após catalogar todos os 77 documentos e identificar suas características, local 

de publicação e idioma no qual foram publicados, a autora da dissertação 

reconheceu indícios claros de que as informações ali contidas forneceram largo 

conhecimento para a área de T. I. Ela observou que na dinâmica da atuação 

acadêmica os docentes que trabalham neste universo de conhecimento foram 

beneficiados com os conteúdos produzidos. 

A partir da constatação pela pesquisa pode-se observar a literatura utilizada 

pelas universidades da área, ao identificar que 20% da produção do grupo de 

docentes da amostra é utilizada na formação dos estudantes. A pesquisadora 

Jane Danuello conclui que o índice encontrado é alto, relevante e que há 

impacto da produção docente na área para a formação de novos profissionais. 

Esta dissertação não aborda de forma direta o Produtivismo Acadêmico. Não 

traça qualquer comentário ou análise sobre o tema, mas mereceu estar nesta 

seleção por trazer à tona a relação entre a produção acadêmica realizada pelos 

docentes dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação e o impacto na formação 

dos estudantes.  

Há no contexto do Produtivismo uma severa crítica pela não existência deste 

alinhamento, comprovado por diversas pesquisas. No entanto, no enredo 

analisado pela Professora Jane Coelho Danuello, ou seja, no universo restrito 

de T.T.I., essa verdade não se faz presente. É certo que a amostra foi 

construída tendo como parâmetros a atuação relevante e atuante de cada um 

dos acadêmicos e a abrangência se ateve a cinco instituições de Ensino 

Superior, indicadores que poderiam ser considerados questionáveis ou fracos 

para uma conclusão mais abrangente. Da mesma forma, não existe um critério 

que permita concluir que 20% é um índice aceito como “impacto”. Nem que a 

amostra de 77 artigos é a ideal para a análise deste fenômeno. No entanto, ao 

se constatar é observada como resultado da dissertação de um Programa de 

Pós-Graduação em Educação e, por isso, deve ser considerado. 
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• Dissertação 8  

 

Título: O impacto da interação universidade-empresa na produtividade dos 

pesquisadores: uma análise dos docentes coordenadores de projetos 

com apoio da Petrobrás/ANP108 

Autor: Murilo Damião Carolo 

Instituição: Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão 

Preto – Universidade de São Paulo (USP) 

Ano: 2011  

A dissertação do Professor Murilo Damião Carolo possui características 

próprias na medida em que tem como objetivo avaliar a existência de 

correlações entre o investimento de uma organização, no caso a Petrobras, 

financiando projetos de pesquisa e a produtividade acadêmica. 

O autor selecionou como amostra um total de 784 pesquisadores e dividiu-os 

em dois grupos distintos: os que receberam aporte financeiro para a realização 

da pesquisa e os que não receberam. A partir da divisão destes grupos, 

analisou a produção acadêmica de cada um deles, procurando encontrar um 

fator que pudesse identificá-los. 

A primeira constatação obtida é sabidamente óbvia, pois no mesmo período de 

tempo os pesquisadores que receberam o apoio que resultou em maior tempo 

cronológico livre para pesquisar e escrever, assim como recursos para financiar 

a pesquisa, produziram mais. O grupo que não recebeu apoio e teve que arcar 

com todas as despesas, produziu, mas numa escala menor. 

Mas esta não é a única conclusão da dissertação. O que chama atenção no 

trabalho do pesquisador Murilo Carolo é a diferença existente entre a produção 

dos que receberam apoio. Entre eles há dois campos: os que receberam apoio 

indiretamente e os que receberam diretamente. 

O primeiro grupo – o dos que tiveram uma interação indireta com a empresa 

financiadora, ou seja, este apoio veio através da CT-Petro109 – produziu uma 

                                                           
108 Cf. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96131/tde-26092011-143135/pt-

br.php Acesso em: 11/12/2017.  
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quantidade de artigos maior do que o segundo grupo, os que tiveram os 

recursos recebidos diretamente através do Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello – Centro de Pesquisa da 

Petrobras (Cenpes),110 ou informada no Censo de Grupos de Pesquisa do 

CNPq.111 Este fator, segundo o autor, se deve pela interação do pesquisador 

com o objeto pesquisado, resultado da aproximação que este tipo de 

financiamento permite. 

Outro aspecto destacado pela dissertação para explicar este fenômeno diz 

respeito aos diferentes estágios e/ou dependência que a empresa financiadora 

possui dos resultados das pesquisas realizadas. Assim, o impacto maior se dá 

no campo das Engenharias, uma área fim da Petrobras. Já em áreas ou 

segmentos mais consolidados e que não demandam informações ou recursos 

para o seu desenvolvimento, este contato é mais ocasional e determina 

diferentes demandas; por conseguinte, menor produção de artigos científicos.  

Esta dissertação tem como campo de análise a função utilitarista do apoio 

financeiro e logístico na produção de maior ou menor número de artigos 

acadêmicos. Mesmo não trazendo uma abordagem ao Produtivismo 

Acadêmico, tangencia um dos aspectos mais contundentes deste universo: a 

relação entre a produção acadêmica e os recursos destinados aos 

                                                                                                                                                                          
109 CT-Petro. Foi o primeiro Fundo, criado em 1999. Seu objetivo é estimular a inovação na cadeia 

produtiva do setor de petróleo e gás natural, a formação e qualificação de recursos humanos e o 

desenvolvimento de projetos em parceria entre empresas e universidades, instituições de ensino superior 

ou centros de pesquisa do País, visando ao aumento da produção e da produtividade, à redução de custos 

e preços e à melhoria da qualidade dos produtos do setor. São instituições passíveis de utilização de 

recursos do Plano Nacional de Ciência e Tecnologia do Setor Petróleo e Gás Natural – CTPETRO: 

Universidades, públicas ou privadas, do país, sem fins lucrativos, podendo ser representadas por 

fundações de apoio definidas na forma da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994; Centros de Pesquisa 

do país, públicos ou privados, sem fins lucrativos. Disponível em: http://www.finep.gov.br/a-finep-

externo/fontes-de-recurso/fundos-setoriais/quais-sao-os-fundos-setoriais/ct-petro Acesso em: 11/12/2017.  
110 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes). Criado em 

1973 é um dos complexos de pesquisa aplicada mais importantes do mundo. Localizado na Ilha do 

Fundão, no Rio de Janeiro, ocupa uma área de mais de 300 mil m², com laboratórios modernos e salas de 

simulações e imersão em processos da indústria de energia projetados para atender às demandas 

tecnológicas das áreas de negócios da Petrobras. A missão do Cenpes é fornecer e antecipar soluções 

tecnológicas em produtos e processos para o Sistema Petrobras. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Leopoldo Américo Miguez de Mello é um dos principais centros de pesquisa no setor de energia no 

mundo. Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/tecnologia-e-inovacao/ Acesso: 

11/12/2017. 
111 O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) é um órgão ligado ao 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para incentivo à pesquisa no Brasil. Fundado em 15 de 

janeiro de 1951 pela Lei nº 1.310 Disponível em: http://cnpq.br/ Acesso em: 11/12/2017. 
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pesquisadores. É uma relação direta e essa dissertação consegue descortinar 

de maneira integral este fato. 

Quando o acadêmico não possui recursos para pesquisar, o que acaba 

exigindo dele uma tripla jornada de trabalho na medida em que a atividade 

docente, a atividade administrativa e de planejamento e, finalmente, a de 

pesquisa e produção acontecem simultaneamente, o resultado das publicações 

é comprometido, ou a saúde e a qualidade de vida do pesquisador sofrem 

danos efetivos. 

Outrossim, quando o financiamento dos órgãos oficiais de fomento depende 

diretamente da avaliação do Programa no qual está inserido e esta avaliação 

em muito está relacionada com a sua produção acadêmica, não existe 

alternativa para o docente. 

A dissertação do Professor Murilo Damião Carolo é contundente na 

constatação que há uma alta correlação entre a produção acadêmica, os 

recursos disponíveis e a interação com o objeto pesquisado. Da mesma 

maneira, a inexistência destes aspectos também possui correlação de forma 

inversa, mas igualmente forte. 

 

• Dissertação 9  

 

Título:  A atividade discente na Universidade: os impactos da 

produtividade acadêmica na formação dos estudantes112  

Autora:  Maísa Aparecida de Oliveira 

Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Ano: 2014 

A dissertação da Professora Maísa Aparecida de Oliveira apresenta uma 

conclusão contundente sobre o papel que o estudante universitário exerce 

quando de sua participação no ciclo de formação no Ensino Superior. Segundo 

a autora, os estudantes trazem para si e absorvem de maneira pouco crítica o 

                                                           
112 Cf. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2704 Acesso em: 11/12/2017. 
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incentivo à produção do conhecimento científico crendo que a pesquisa tem 

papel preponderante na sua formação, contribuindo para o seu crescimento 

pessoal e profissional. Para este grupo a pesquisa científica tem grande 

relevância na sua natureza, eliminando os hiatos que se constituem na relação 

nem sempre amigável entre a teoria e a prática. Mas, qual o impacto destas 

constatações apresentadas na dissertação?  

O objetivo da pesquisa foi o de observar a atividade discente, destacando-se, 

neste longo percurso – normalmente de quatro ou mais anos –, qual o choque 

da produtividade acadêmica na composição final, na formação, na constituição 

como cidadão de cada um destes estudantes. 

Maísa de Oliveira apresenta uma sequência lógica do processo de 

produtividade acadêmica que envolve professores e alunos no âmbito de uma 

universidade pública. Para a autora, a produtividade acadêmica se estabelece 

como uma política de Estado, impondo uma cultura institucional que se 

constitui verdade para todos os envolvidos. Esta realidade que permeia a todos 

os atores da instituição se torna um vetor pelo qual as reformas impostas por 

um Estado que promulga os ideais neocapitalistas se estabelecem. E o 

resultado nefasto, segundo a autora, é perceber a instituição universitária 

sendo colocada a reboque e a serviço do mercado. É o que ela chama de 

“mercadorização da ciência e da inovação”. 

Pesquisando uma amostra de 120 estudantes de 12 Cursos de Graduação da 

UFSCAR e complementando o estudo através de uma pesquisa com um 

questionário semiestruturado para 10% deste primeiro grupo, foi possível 

constatar que há uma relação impessoal, individualista e caracterizada por uma 

lógica utilitarista na relação entre os discentes. Constatou-se também que os 

estudantes privilegiam os programas de iniciação científica e a participação em 

eventos desta mesma natureza, caracterizando uma alta valorização para a 

produção acadêmica e a pesquisa. 

A autora conclui que esta realidade, que permeia o jovem de universidade 

pública, traz a prática da produção do conhecimento científico no percurso de 

sua vida universitária. E este modelo, que segue a lógica do trabalho realizado 

pelos professores na dinâmica da relação produtivista, promove a 

mercantilização do conhecimento na esfera das políticas neoliberais. 
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Este cenário vai impregnar o jovem com tais valores, fazendo com que os 

acate e os reproduza na sua vida profissional. E este mesmo cenário, segundo 

apresentado na dissertação, reforça a política utilitarista e pragmática do 

conhecimento, valores que se distanciam da produção do saber e da reflexão 

tão necessários para o desenvolvimento de uma sociedade mais igualitária. 

A dissertação traz na sua construção uma abordagem lateral do Produtivismo 

Acadêmico, permitindo observar a gênese deste desdobramento na formação 

dos novos profissionais, acadêmicos ou não. Segundo a Professora Maísa de 

Oliveira, há uma construção ideológica presente no modelo imposto pelas 

universidades que é favorável ao Produtivismo Acadêmico e à 

mercadorização da ciência e da inovação. Este panorama irá reduzir de 

maneira efetiva as atividades dos discentes como sujeitos privilegiados de uma 

sociedade desigual, provocando uma abreviação nas suas experiências 

emocionais, sociais, políticas, culturais e físicas. 

 

• Dissertação 10  

 

Título:  A intensificação das contradições das práticas institucionais 

induzidas pela atual cultura da universidade pública: o caso da FEMEC-

UFU113 

Autora:  Lia Bernardes Basile Silveira Stopa 

Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Ano: 2011 

A dissertação da Professora Lia Bernardes Stopa retorna ao mesmo universo 

pesquisado pelos Professores Waldemar Sguissardi e João dos Reis Silva 

Júnior que em 2009 publicaram a obra: Trabalho intensificado nas federais: 

pós-graduação e produtivismo acadêmico. 

No livro, os autores destacam os aspectos que definem o contorno da 

pesquisa:  

                                                           
113 Cf. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2579 Acesso em: 11/12/2017.  
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[...] o núcleo da ideologia do produtivismo acadêmico, como 

política de Estado e de cultura institucional, tem como mais 

completa tradução, no âmbito filosófico, o pragmatismo, e, no 

âmbito econômico, a mercadorização da ciência e da inovação 

tecnológica, o que o torna, com a pós-graduação, nos moldes 

atuais, o polo gerador de uma reforma da instituição universitária 

que tende a colocá-la a reboque do mercado. (SGUISSARDI; 

SILVA JÚNIOR, 2009, p.62) 

 

Para retomar os mesmos passos traçados por Sguissardi e Silva Júnior, Lia 

Stopa realiza 13 entrevistas semiestruturadas com docentes da Pós-

Graduação com o objetivo de identificar se existem consequências no processo 

de intensificação do trabalho na área e nas atividades que realizam na 

Graduação. A autora contextualiza sua pesquisa no momento vivido pela 

economia nacional, pelo que chama de “mundialização do capital” e pela 

reforma do aparelho do Estado. Há, segundo ela, uma nova conexão entre 

estas variáveis que justificou revisitar o mesmo universo anos depois. 

O cenário encontrado aponta para uma nova identidade da Universidade 

pública, reconfigurando sua conformidade e, como consequência, a do docente 

inserido neste contexto. Este docente está envolto por uma rede complexa e 

carregada de contradições promovidas pelos agentes externos que fazem a 

gestão das atividades acadêmicas da Pós-Graduação, que são o CNPq e a 

Capes. Estas contradições entre a atividade acadêmica e as imposições das 

agências reguladoras da Pós-Graduação no país leva a que os docentes 

abandonem a atividade quando encontram alternativas dentro do seu campo 

de ação. Assim, algumas conclusões merecem ser destacadas neste sentido: 

a) docentes preferem deixar suas atividades na Pós-Graduação e atuar na 

Graduação e pesquisa, em função de uma carreira mais consolidada e linear; 

b) assumir a coordenação de um curso de Graduação é visto como alternativa 

para os professores de Pós-Graduação, fazendo com que abandonem a 

atividade; c) envolvimento com atividades fim – no caso, a pesquisa desta 

dissertação foi realizada com professores-engenheiros, através de parcerias 

público-privadas ou atendendo a editais que podem ser motivo para que os 

docentes de Pós-Graduação abandonem suas atividades; d) assumir cargos 
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administrativos e participar da gestão universitária completam os caminhos que 

os pesquisados apontaram como possíveis.  

No entanto, o objetivo da dissertação não se completa com estas conclusões, 

pois há outro aspecto estrutural que foi apontado como motivador para o 

abandono do docente de suas atividades acadêmicas. E dois deles merecem 

destaque: a) maturidade dos alunos de Pós-Graduação contribui para a queda 

na qualidade das produções acadêmicas – há inferência de que isto aconteça 

pela fragilidade dos processos seletivos em função do grande número de 

Programas existentes e pelo desenho utilitarista de que se constituíram; b) 

pelas exigências da Pós-Graduação levando à uma produção acadêmica onde 

a forma se sobrepõe ao conteúdo e o mérito se dá pela quantidade de 

publicações, independente de seu teor e de sua utilidade para a sociedade.  

Os dois últimos itens estão em linha com a crítica ao Produtivismo Acadêmico, 

resultando em conclusões alinhadas às que foram identificadas anos antes por 

Sguissardi e Silva Júnior.  

 

• Dissertação 11  

 

Título: Uma análise macroeconômica da tendência da Pós-Graduação: um 

estudo sobre a UFMG114 

Autora:  Juliana Borges de Araujo 

Instituição: Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) 

Ano: 2014 

O objetivo da dissertação da Professora Juliana Borges de Araujo é identificar 

se houve ou não alterações no universo da Pós-Graduação da universidade 

pública no Brasil, como resultado da alteração do modelo econômico 

desenvolvimentista adotado pelo Estado brasileiro entre os anos de 2000 e 

2010. Para identificar a existência ou não desta alteração, optou pelo modelo 

de estudo de caso realizado na UFMG durante o período descrito. 

                                                           
114 Cf. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2705 Acesso em: 11/12/2017. 
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A pesquisadora constatou que houve um movimento que transferiu o modelo 

de desenvolvimento econômico, saído de uma condição de acumulação 

monopolista para o de acumulação financeira. Observou a existência de 

consequências efetivas no campo da Pós-Graduação em função desta 

alteração de rumo imposta pelo Estado nos anos abarcados pelo estudo.  

Estas alterações resultaram impactos em diferentes direções, entre eles o 

empresariamento do conhecimento e a consolidação e expansão do 

Produtivismo Acadêmico. Este é um dos deletérios reflexos provocado pela 

adoção de um modelo neoliberal. 

Para a autora, o período entre os anos de 2000 e 2010 constitui um marco para 

a universidade pública brasileira no campo da Pós-Graduação, local onde 

acontece a produção de conhecimento de forma estruturada, periódica e 

consistente. A Pós-Graduação assume um papel estratégico, assumindo uma 

função ainda não exercida por ela e contribuindo para configurar a nação 

brasileira como uma plataforma de valorização do capital. Desta maneira, a 

universidade pública passa a ocupar um espaço prócero e central no cenário 

nacional. 

E quais as consequências que este movimento provoca no âmbito da 

Educação Superior? A Professora Juliana Araujo conclui que houve a 

expansão dos Programas de Pós-Graduação e que eles foram transformados 

em instrumentos de produção de valor, sendo orientados para atender às 

necessidades dos setores prósperos da Economia brasileira, em uma função 

efetivamente funcionalista.  

Desta forma, os resultados observados pela autora de que este movimento 

culmina no empresariamento do conhecimento e na institucionalização do 

Produtivismo Acadêmico se alinham com o histórico apresentado no decorrer 

de todo o trabalho. 

Nesta dissertação, o Produtivismo Acadêmico aparece como consequência 

de uma alteração do panorama econômico, convergindo para uma relação 

utilitarista entre a produção acadêmica e o Estado, exigindo dos docentes um 

aumento na velocidade e na quantidade de suas publicações.   
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• Dissertação 12  

 

Título: Impactos da política de avaliação da Pós-Graduação Stricto Sensu 

sobre o trabalho docente no Brasil: estudo de caso de uma instituição 

pública federal de Ciência e Tecnologia em Saúde115 

Autora:   Maria Nair Rodrigues Salvá 

Instituição: Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) 

Ano: 2013 

A dissertação da Professora Maria Nair Rodrigues Salvá é um estudo de caso 

realizado sobre um Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Saúde 

Pública, numa instituição pública federal de Ciência e Tecnologia em Saúde, no 

intervalo entre os anos de 1990 e 2010. 

O objetivo descrito destaca a intensão em identificar quais os impactos, 

mudanças e alterações que houve no trabalho do professor dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu como consequência da implementação das 

políticas de avaliação da Capes.  

É sabido que os modelos de avaliação sofreram alterações no decorrer do 

período analisado pela Professora Maria Nair Salvá, principalmente no que diz 

respeito ao embate na produção acadêmica dos docentes. Há uma 

supervalorização nas publicações acarretando significativo peso na 

composição da nota final do Programa.  

A dissertação traz também uma revisão de todo o Sistema Capes de avaliação, 

apontando as alterações ocorridas no período de maneira clara e sistemática. 

Para identificar os impactos causados nos docentes dos Programas de Pós-

Graduação foi realizado uma pesquisa junto ao corpo de professores, com 

questões semiestruturadas a permitir identificar, mapear e catalogar os 

resultados obtidos. 

A autora apresenta suas conclusões destacando os pontos mais críticos: a) 

mudança no papel do docente na sociedade do conhecimento: ele deixa de ter 

                                                           
115 Cf. Disponível em: http://tede.unigranrio.edu.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=158 Acesso em: 

11/12/2017. 
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o papel de mentor, de quem produz e transmite conhecimento, para uma 

função voltada à produção e publicação de textos acadêmicos; b) alienação do 

trabalho docente: pela necessidade de produzir, independente das condições 

existentes, há um distanciamento, uma alienação do que é efetivamente o 

papel de um educador; c) desenvolvimento de problemas patológicos: a tripla 

jornada de trabalho do docente, somente na sua atividade fim, leva a que 

ocupe suas horas vagas em planejar suas atividades acadêmicas, pesquisar e 

escrever. Este estresse e a quase inexistência de tempo para o lazer, para a 

convivência familiar, para o descanso e até para o necessário ócio leva ao 

desenvolvimento de problemas de saúde frequentemente observado neste 

universo; d) intensificação do trabalho docente: as atividades se acumulam, os 

prazos são escassos, as exigências aumentam na medida em que o processo 

de avaliação da Capes deixou de ser dinâmico, porém se manteve periódico. A 

mobilidade dos Programas através da classificação da Capes não é fluida, na 

medida em que a entidade avaliadora definiu o número de instituições dentro 

de cada espectro existente. Isto exige um trabalho ainda maior do docente, 

pois tem que produzir muito mais para manter com a mesma avaliação o 

Programa em que está alocado; e) implantação do Produtivismo Acadêmico: 

os aspectos apresentados anteriormente culminam na exigência de o docente 

produzir mais. O número de pontos do Programa e de cada um de seus 

participantes se tornou o parâmetro para avaliar e classificar cada um deles. 

Desta forma, a institucionalização do Produtivismo Acadêmico é uma 

realidade, onde a orientação é “produzir ou morrer”. 

Maria Nair Salvá aponta a produção acadêmica sem a preocupação com os 

impactos e a contribuição que podem produzir, como uma das consequências 

do modelo de avaliação imposta pela Capes. Nesta dissertação o 

Produtivismo Acadêmico é trazido à pauta como um importante ator neste 

cenário, apontando sua gênese, o processo pelo qual vive e as consequências 

que traz para todo o ecossistema. 
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• Tese 1  

 

Título: A inserção internacional da produção docente da Pós-Graduação: 

um estudo na Economia, Ciência da Computação e Educação116   

Autora: Rose Cleide Mendes Monteiro 

Instituição: Universidade de Brasília (UnB) 

Ano: 2012 

A tese da Professora Rose Cleide Monteiro apresenta como objetivo geral 

analisar se existe ou não relação entre os diferentes percursos realizados pelos 

acadêmicos vinculados a Programas de Pós-Graduação, no período entre os 

anos de 1998 e 2006, restritos aos campos do conhecimento: Economia, 

Ciência da Computação e Educação, e sua inserção internacional. Para 

realizar este estudo, a pesquisadora estabeleceu parâmetros nos quais cada 

docente foi alocado. Estes parâmetros são: o pós-doutoramento, o nível de 

avaliação do Programa em que está alocado e o nível de experiência 

acadêmica que cada um amealhou no período. 

Os campos pesquisados para a formação do painel no qual a pesquisadora se 

sustentou foram os seguintes: publicação de artigos em periódicos 

reconhecidos internacionalmente através da Plataforma Qualis,117 restrito ao 

campo de conhecimento de cada um deles, e a participação em comitês 

editoriais de revistas publicadas fora do Brasil. 

Ao todo, a pesquisadora analisou o perfil de 941 docentes que atenderam ao 

filtro por ela estabelecido. Estes docentes pertenciam aos três campos de 

conhecimento inicialmente definidos. A abordagem da pesquisa foi de caráter 

explicativo e o banco de dados da Capes e do CNPq foram as fontes nas quais 

estes docentes foram identificados. 

Ao concluir seu estudo, a Professora Rose Cleide chega à conclusão que os 

dados obtidos por ela não permitem distinguir entre cada um dos perfis 

                                                           
116 Cf. Disponível em: http://repositorio.unb.br/handle/10482/11238 Acesso em: 11/12/2017. 
117 Cf. Disponível em: 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeral

Periodicos.jsf Acesso em: 11/12/2017. 



130 
 

analisados e a inserção no mercado internacional. Os elementos coletados 

foram insuficientes para atender ao objetivo inicialmente proposto, levando a 

crer que para cada área de conhecimento há uma lógica própria e que os itens 

analisados são frágeis para permitir conclusão apropriada. 

No entanto, a tese em discussão foi selecionada para compor o conjunto de 

produções a entender o Produtivismo Acadêmico em função de alguns 

elementos por ela proposto. Mesmo não trazendo o tema como foco e nem ao 

menos por tangenciá-lo em seu engendramento, destaca alguns elementos que 

merecem ser observados. 

Quando a autora promove como um dos campos pesquisados a média de 

artigos em periódicos de padrão internacional, confirma a hipótese de que este 

elemento é importante para avaliar a performance de um docente. É 

interessante notar que no universo da Educação os chamados “controles” 

apresentados no documento da pesquisadora, somente a formação de pós-

doutoramento no exterior apresenta uma pequena correlação, e os outros 

elementos não trazem qualquer alinhamento com o publicar nestes periódicos.  

A tese deixa dúvidas sobre quais elementos seriam então decisivos a ampliar a 

publicação dos docentes fora do Brasil, na medida em que o pós-doutoramento 

no exterior, o nível de avaliação do Programa e o nível de experiência 

acadêmica do pesquisador do campo da Educação não se apresentaram como 

consistentes para explicar o fenômeno.  

Se o nível de avaliação do Programa aferido pela Capes não é um elemento a 

alavancar a exposição do acadêmico da área da Educação no âmbito 

internacional, é possível inferir que o Produtivismo Acadêmico está a serviço 

do sistema de avaliação imposto pelo órgão regulador. Se há uma correlação 

forte entre a nota obtida pelo Programa e a produção acadêmica e, se este 

indicador se mostra frágil para a inserção internacional, o binômio produção-

qualidade se mostra inócuo.   
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• Tese 2  

 

Título:  Políticas avaliativas da Pós-Graduação em Educação brasileira: 

uma hermenêutica do trabalho docente118  

Autor: Evandro Dotto Dias 

Instituição: Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 

Ano: 2015 

A contribuição e a crítica da tese do Professor Evandro Dotto Dias estão 

orientadas ao processo desenhado e imposto pelo Estado-avaliador em relação 

aos índices de produção acadêmica. Ele propõe uma mudança paradigmática 

com a readequação dos parâmetros vigentes em relação ao estabelecimento 

de uma equidade, no que ele chama de Ciência e Humanidades. 

Há um contexto no qual estes acontecimentos se constituem. Para o autor, a 

produção do conhecimento no interior dos Programas de Pós-Graduação é 

codificada pelo Estado. E este Estado tem como intensão clara, mas nem 

sempre declarada, fazer uso desta produção acadêmica como mecanismo a 

alavancar o crescimento e o desenvolvimento econômico da Nação. É uma 

função pragmática e utilitarista do que é produzido pelos acadêmicos na área 

da Educação, com um só objetivo.  

Contido neste panorama é que o autor da tese reconhece as transformações 

ocorridas no cenário da Pós-Graduação em Educação, resultado de um modelo 

de avaliação imposta pela Capes, no qual estão inseridos a formação docente 

e a produção de conhecimento. 

Segundo o Professor Evandro Dias, em função deste cenário onde o professor 

pesquisador não tem o devido reconhecimento pelo Estado, todas as suas 

proposições no campo da Educação não chegam a sensibilizar as estruturas 

políticas vigentes. O que ele chama de “formação emancipatória”, que deveria 

permear todos os níveis da formação escolar voltado para uma Educação 

cidadã, está longe de existir. 

                                                           
118 Cf. Disponível em: http://repositorio.ufsm.br/handle/1/3493 Acesso em: 11/12/2017. 



132 
 

O autor conclui sobre a necessidade de se promover uma alteração no 

processo avaliativo vigente em relação aos índices de produção, alterando o 

parâmetro para uma construção também qualitativa. O olhar hermenêutico por 

ele trazido apresenta uma outra face desta realidade, permitindo interpretar o 

fenômeno e seus impactos sob o ângulo filosófico. 

Esta tese não traz no seu escopo o Produtivismo Acadêmico. Ela colabora 

com o seu entendimento ao destacar o modelo de avaliação empregado pela 

Capes junto aos Programas de Pós-Graduação e o papel de um Estado que 

faz uso desta produção com um único objetivo: alavancar o crescimento 

econômico do país. É a Educação a favor do capital; é a leitura quantitativa 

sobre a produção acadêmica; é promover o desequilíbrio entre a forma e o 

conteúdo que distancia a realidade brasileira de uma Educação que o autor 

denomina de “Educação emancipatória”. 

Neste contexto, o Produtivismo Acadêmico se faz presente, pois se torna o 

vetor para que a realidade atual se concretize.   

 

• Tese 3  

 

Título: Trabalho docente na Pós-Graduação: a lógica da produtividade em 

questão119 

Autora: Maria das Graças Martins da Silva 

Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Ano: 2008 

A tese da Professora Maria das Graças Martins da Silva traz uma contundente 

conclusão sobre as políticas públicas na área da Educação implementadas 

pelos últimos governos e a produtividade dos professores nos Programas de 

Pós-Graduação. Segundo a autora, a produtividade se institui como uma 

necessidade frente ao cenário imposto, impelindo-se sobre os propósitos da 

                                                           
119 Cf. Disponível em: http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/15514; 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/15514/000683048.pdf?sequence=1 Acesso em: 

11/12/2017. 
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Educação. Há uma valorização inegável da produção docente, que se 

estabelece como indicador prioritário à qualificação. Aqui, a qualidade da 

produção e a sua aplicabilidade ficam em segundo plano. 

Como uma das principais conclusões trazidas da pesquisa realizada, a tese 

destaca a existência de um condicional à produção docente, que são as 

políticas estabelecidas para a Educação Superior. E aponta algumas das 

principais consequências desta realidade, qual sejam: tornar precário o 

trabalho do docente e debilitar, além de contaminar o processo educacional 

como um todo. 

A pesquisa foi realizada junto aos docentes dos Programas de Pós-Graduação 

da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e trazia como inquietação 

para a pesquisadora identificar elementos que pudessem apontar os reflexos, 

os impactos diretos e indiretos que a implantação de um fundamento 

ideológico, presente nas políticas da Educação Superior, trazem para o 

trabalho docente. 

O cenário encontrado aponta para um processo de avaliação dos Programas 

de Pós-Graduação que se fundamenta, segundo a autora, numa estrutura que 

tem a produtividade como sua variável principal. E que este desenho, imposto 

por tais políticas, entra em contradição com aquilo que se entende como “ideal” 

para o trabalho docente. O panorama encontrado nas pesquisas realizadas 

aponta que as condições de trabalho às quais os docentes são submetidos e 

os objetivos que uma Educação transformadora e inclusiva deve ter são 

elementos distintos das políticas existentes. 

Segundo a Professora Maria das Graças Silva o docente tem clara percepção 

do momento que a Educação vive no País, mas se submete a estas 

proposições – mesmo que a um alto custo – pela necessidade em atender às 

rígidas avaliações pelas quais o seu Programa passa periodicamente. E tendo 

já observado que a sua permanência como docente está condicionada à sua 

produção quantitativa. Esta situação, segundo os professores, reforça de 

maneira indiscutível a produtividade como elemento norteador dos processos 

avaliativos e apresenta clara contradição com as finalidades da Educação. 
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A pesquisa ainda acrescenta alguns aspectos trazidos pelos docentes 

pesquisados sobre o eco dos processos avaliativos na dinâmica da Pós-

Graduação: privação da convivência entre pares e de espaços para a reflexão, 

individualismo e competitividade, além da intensificação e fragmentação do 

trabalho. 

Esta tese tem plena aderência ao tema Produtivismo Acadêmico, pois a 

pesquisa realizada comprova em muito sobre as inúmeras características e 

consequências da produtividade implantada pelas políticas educacionais. 

 

• Tese 4 

 

Título: A produção e a circulação de conhecimento sobre o currículo em 

Universidades situadas no Nordeste brasileiro: articulações e tensões 

entre o global e o local120 

Autora: Francisca Pereira Salvino 

Instituição: Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 

Ano: 2012 

A tese tem como campo de análise os Programas de Pós-Graduação em 

Educação no Nordeste do País. Ali, a Professora Francisca Pereira Salvino 

observou e analisou as estruturas que existem a promover o que é produzido 

nos Programas e a dinâmica pela qual este conhecimento, gerado no local, é 

partilhado nos universos da Educação e do Currículo. 

Para tal tarefa, usou como metodologia a análise de textos e documentos que 

puderam tornar tangível os discursos que perpassam o ambiente da Pós-

Graduação. Estes discursos, segundo a autora, foram observados a partir dos 

seguintes critérios: a) como prática social, portanto, uma ação política; b) como 

um conjunto de enunciados a descrever a realidade identificada; c) como um 

lugar, um intervalo de tempo e espaço, onde acontece a dispersão de sentidos 

                                                           
120 Cf. Disponível em: http://www.proped.pro.br/teses/teses_pdf/2008_2-463-DO.pdf Acesso em: 

11/12/2017. 
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e sujeitos; d) como uma extensão onde acontecem os cruzamentos de 

identidades e diferenças. 

Desta maneira, analisa a pesquisadora, o conhecimento que é produzido na 

região não tem a função de promover aquilo que denomina de “transposição 

cultural”, mas como a tradução de uma cultura existente. 

Este conjunto de fatores catalogados pela autora permitiu que chegasse às 

seguintes conclusões: a) construções e elaborações que venham a ser feitas 

tendo como tema a qualidade do que é produzido e o Produtivismo existente 

no meio acadêmico, só poderão ser efetivadas quando forem ignoradas as 

assimetrias existentes entre as diferentes regiões brasileiras. Segundo a 

Professora Francisca Salvino, há um erro de princípio quando os processos 

avaliativos não consideram estas diferenças; b) discursos que venham a 

promover o binômio qualidade e produtivismo restringem sobremaneira o 

fluxo de produção e a circulação do conhecimento. E isto acontece porque a 

produtividade se sustenta na uniformização e na disseminação do vetor 

produzir, e a qualidade serve de justificativa à baixa produtividade. Também 

destaca a autora que tais medidas tornam improdutivas as formas de 

resistência ao modelo de avaliação. 

Esta tese tem em seu propósito trazer o conceito de Produtivismo Acadêmico 

dentro de um amplo universo – respaldado seu impacto na interculturalidade, 

na qualidade do que é produzido, na disseminação do conhecimento e nos 

processos avaliativos que desconsideram todos estes aspectos. 

É relevante observar que a pesquisa foi realizada no universo amplo dos 

Programas de Pós-Graduação em Educação na Região Nordeste, e traz esta 

significativa contribuição para o entendimento da dimensão e do impacto 

negativo que esta prática promove, principalmente num País com tantas 

características distintas. E tais distinções não só acontecem no campo social e 

cultural, mas nos aspectos econômicos que distinguem sobremaneira cada 

região do Brasil. 

A autora desta tese é contundente quando analisa estes aspectos e traz uma 

contribuição à crítica do Produtivismo Acadêmico e dos processos de 

avaliação horizontais ora existentes. 
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• Tese 5 

 

Título: Modelagem de ferramentas avaliativas de profissionais atuantes em 

pesquisa científica121 

Autor: Celso Huerta Gimenes  

Instituição: Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – Universidade de 

São Paulo (USP) 

Ano: 2015 

A tese do Professor Celso Huerta Gimenes foi incorporada neste conjunto de 

produções acadêmicas por um motivo muito especial: ela traz uma nova 

proposta de avaliação acadêmica. O autor propõe, a partir de uma análise 

crítica do que existe, um outro modelo a permitir o uso de uma metodologia 

multidimensional de avaliação de desempenho acadêmico. A fórmula 

apresentada possui indicadores claros e possibilita avaliar a produção 

acadêmica de maneira objetiva. 

O método apresentado pelo pesquisador vai interagir os critérios de avaliação 

do CNPq com fatores por ele considerados como emocionais e de 

planejamento estratégico. A partir de uma completa revisão bibliográfica e de 

testes e aplicações práticas, ele chegou ao que denomina por “indicadores de 

produtividade acadêmica”. 

Esta tese não aborda diretamente o Produtivismo Acadêmico, nem apresenta 

uma crítica efetiva aos impactos que, segundo outros autores, esta prática 

produz. Mas apresenta uma proposta que difere da atual, onde os elementos 

analisados não se limitam a quantidade produzida pelo docente e os periódicos 

onde publicou seu trabalho. 

É interessante que a presente tese traga para compor o conjunto de produções 

que abordam o Produtivismo Acadêmico algo que se diferencia do que foi até 

então analisado. E porque aponta como viável a existência de outros processos 

avaliativos, consistentes, objetivos e que levam em consideração distintos 

                                                           
121 Cf. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85133/tde-27102015-100313/pt-

br.php Acesso em: 11/12/2017. 
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parâmetros de análise. A proposta apresentada na tese do Professor Celso 

Gimenes é uma das muitas alternativas existentes, dando conta das limitações 

que a metodologia atual, que privilegia o Produtivismo Acadêmico, traz.  

 

• Tese 6 

 

Título: (Des)caminhos da Pós-Graduação brasileira: o Produtivismo 

Acadêmico e seus efeitos nos professores pesquisadores122 

Autora: Alessandra Pimenta Giuliani 

Instituição: Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Ano: 2014 

A tese apresentada pela Professora Alessandra Pimenta Giuliani vai propor 

uma análise crítica ao Produtivismo Acadêmico, que perpassa toda a Pós-

Graduação brasileira e acarreta um panorama nada favorável para os docentes 

pesquisadores. 

Segunda a autora, compreender e identificar os impactos da política 

quantitativista e produtivista estabelecida pela Capes, avaliar suas 

consequências e entender de maneira clara as consequências deste cenário foi 

o objetivo estabelecido para este documento. 

Para tal, foi realizado por Alessandra Giuliani a análise do discurso contido nos 

documentos da Capes que abordam o tema e a forma como os docentes 

pesquisados o trataram. Esta foi a metodologia utilizada para atingir o objetivo 

proposto. 

Para a autora, a Educação brasileira responde a um modelo neoliberal 

responsável pelo desenho que a constitui atualmente. Este fato somado ao que 

denomina de “universidade contemporânea”, resulta no quadro atual onde 

prevalece o Produtivismo Acadêmico. Este proscênio tem um ator que é 

                                                           
122 Cf. Disponível em: http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/4823/1/arquivototal.pdf Acesso em: 

11/12/2017. 
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vítima deste movimento: o professor. Sua prática diária é comprometida e os 

resultados, devastadores. 

Segundo conclui a tese, este modelo massifica o professor, tira dele a 

capacidade de atuar como agente transformador da sociedade e compromete o 

processo de ensino em diferentes escalas. 

A tese analisada traz em gênese o conceito de Produtivismo Acadêmico e os 

impactos que causa na vida diária dos professores dos Programas de Pós-

Graduação. A afirmação da autora de que este processo é devastador dá a 

dimensão do que sua pesquisa pode observar. Na tese há uma carta redigida 

por aqueles docentes que foram pesquisados, refletindo os impactos na vida 

pessoal e na dinâmica acadêmica no exercício da profissão. Este documento é 

icônico ao apresentar estes resultados considerados pela autora como 

“devastadores”. 

Assim, de forma direta e objetiva aponta para o desenho neoliberal no qual o 

modelo de Pós-Graduação se constituiu, e o Produtivismo Acadêmico surge 

como um dos vetores que tangibiliza esta realidade e traz, a reboque, as 

consequências desta proposta de Educação, para a vida e na atividade 

docente.  

 

• Tese 7  

 

Título: Reconfiguração da profissionalidade docente na docência 

universitária no contexto da avaliação da Pós-Graduação123 

Autora: Bruna Tarcília Ferraz 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Ano: 2012 

A tese da Professora da Universidade Federal de Pernambuco, Bruna Tarcília 

Ferraz, se propõe a trazer um panorama do que ela chama de “descompasso” 

entre a realidade vivida pelos docentes frente ao processo avaliativo 

                                                           
123  Cf. Disponível em: http://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12996 Acesso em: 11/12/2017. 
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implantado pela Capes, ao qual são submetidos, e o que ela denomina de 

“práxis transformadora” da produção e socialização do conhecimento em 

Educação.  

Há, segundo a autora, um distanciamento entre estas duas realidades. A tese 

se constrói nesta lógica, a de apontar o descompasso existente entre as 

dificuldades que o docente enfrenta ao tentar conciliar estas duas propostas, e 

que não se constituem como antagônicas, mas também não se apresentam 

como complementares.  

A Professora Bruna Ferraz aponta que a docência é um processo de 

construção contínua, é a somatória de diferentes variáveis que, em um 

determinado momento, se constituem num único movimento. Movimento que 

tem como resultado o desenvolvimento de saberes e competências dos 

estudantes, em qualquer nível. Já o foco em avaliação, presente nas dinâmicas 

estabelecidas pelo órgão maior, acaba por privilegiar o desempenho individual 

do docente. E tal característica, segunda a autora, acontece no exercício da 

pesquisa que se dá de maneira individualizada e solitária. A configuração 

constatada traz como consequências a fragilização do trabalho coletivo, tão 

importante na dinâmica pedagógica da construção do saber e na não 

valorização dos espaços de formação, que completam este binômio voltado a 

formação de um indivíduo crítico e propositivo. 

O objetivo da tese é identificar como acontece, como se configura o trabalho 

docente no contexto dos processos de avaliação da Capes. Ela vai identificar 

quais os benefícios e impactos causados por este modelo de avaliação junto 

aos docentes nos Programas de Pós-Graduação. Como proposta 

metodológica, a autora optou pela realização de entrevistas com docentes do 

seu universo de trabalho e, concomitantemente, participou de reuniões dos 

colegiados de cursos e analisou as atas de reuniões oriundas destes 

encontros. 

A tese da pesquisadora traz um diagnóstico onde aponta que o docente vive 

segundo os princípios da performatividade, ou seja, a docência é submetida, 

está a serviço e responde a um modelo rigoroso de avaliação de performance. 

Existe um padrão ao qual o professor dos Programas de Pós-Graduação é 

submetido, que é quantitativista. E este modelo vigente traz consequências 
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na medida que se configura como ambivalente, pois coloca frente a frente o 

que o professor entende sobre o que é docência e como ela deve ser exercida, 

e os indicadores e a prática de avaliação que é colocada em assuetude. 

Segunda a autora da tese, estes dois princípios são “contraditórios”.  

O processo avaliativo vigente traz o que a Professora Bruna Ferraz denomina 

“de racionalidade cognitiva instrumental”, que são processos que se ocupam de 

controlar a conduta do docente, de mensurar o seu desempenho e de atender 

as exigências de se adaptar cada um dos Programas aos critérios 

implementados pela Capes. O fenômeno exaspera o individualismo e a 

concorrência entre pares, realidade que compromete a práxis transformadora 

da produção e a socialização do saber. 

Como consequência deste cenário, muitos professores se conformam a esta 

situação e vivem seu dia a dia para atender aos processos de avaliação da 

Capes, se distanciando do que consideram a concepção de docência. 

Neste sentido, a proposta defendida pelo Produtivismo Acadêmico, que tem 

a pesquisa como seu elemento central, se estabelece nos Programas de Pós-

Graduação. E o efeito desta realidade é o distanciamento entre uma docência 

autêntica e crítica e uma docência pautada na performatividade. A autora 

defende que é possível que estes dois universos convivam harmonicamente; 

ela não desqualifica os processos de avaliação quantitativa, mas defende que 

para uma Educação transformadora, este modelo não pode ser único. 
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6.  Conclusão: Análise Crítica e Aplicação 

 

Eu estava confiante em que a publicação era um resultado de estudos, de 

pesquisas, de reflexões, de maturações teóricas, de inquirições intelectuais, de 

contribuições significativas, de respostas políticas, de preocupações sociais, de 

compromissos com o saber, de respeito à opinião pública, de amor ao leitor 

anônimo, de explicitação de ideias além-indivíduo [...].  

Olinda Evangelista124                                                                                   

 

O jornalista da Folha de S. Paulo, Fernando Tadeu Moraes, inicia seu artigo 

publicado em outubro de 2017 e intitulado: “Brasil aumenta produção científica, 

mas impacto dos trabalhos diminui” da seguinte forma: 

Nas últimas décadas, a produção científica brasileira cresceu de forma 

expressiva. Em 1998 nossos cientistas publicaram 11.839 artigos, 

números que colocava o Brasil em 20º lugar no ranking dos que mais 

publicam. Quase 20 anos depois, com uma produção sete vezes maior, 

saltamos para 13º. A relevância dos artigos nacionais, entretanto, não 

acompanhou esta marcha triunfal. Quando se usa o critério do número 

de vezes que cada estudo foi citado por outros cientistas, ou seja, seu 

impacto, o país perdeu terreno neste período e fica atrás de vizinhos 

como Argentina, Chile e Colômbia. (MORAES, 2017)125 

 

A pesquisa do jornalista aponta que as citações por artigos, sempre medida em 

comparação com o 1º lugar – no caso, a Suíça –, coloca o Brasil com um score 

de 42,1 que, em paridade com Argentina (53,1) e Chile (59,3), nos posiciona 

em desvantagem em relação aos nossos vizinhos. A posição de 20º lugar para 

um País que está entre as dez maiores economias do mundo, aponta para a 

existência de uma política produtivista implementada nas últimas décadas pelo 

Estado brasileiro. Este é o cenário onde esta Tese foi construída. 

Os dados levantados nesta Tese apontam para a existência de uma política 

produtivista presente no universo que envolve todos os docentes dos 

Programas de Pós-Graduação no Brasil. E é uma política presente há décadas. 

                                                           
124 EVANGELISTA, Olinda. In: BIANCHETTI; MACHADO (Org.). A bússola do escrever. Op. cit. 
125 MOARES, Fernando Tadeu. Folha de S. Paulo, 16 de outubro de 2017. Cf. 

http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2017/10/1927163-brasil-aumenta-producao-cientifica-mas-

impacto-dos-trabalhos-diminui.shtml Acesso: 11/12/2017. 
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Analisar a apropriação da lógica do Produtivismo Acadêmico no trabalho 

intelectual em Educação, que é o Objetivo Geral deste trabalho, exige que 

seja considerado como pano de fundo à essa realidade.  

Para a presente Tese, na premissa de atender ao Objetivo Geral, foram 

utilizados como parâmetros as abordagens quantitativas e qualitativas. 

Os indicadores quantitativos, sejam eles a Lei Bibliométrica de Lotka, o 

Fator de Convergência ou Periodicidade, os resultados dos levantamentos 

efetuados junto aos Programas de Pós-Graduação em Educação e nos artigos 

do Portal Educ@, permitem conclusão parcial em relação ao Objetivo Geral. 

Como os dados obtidos são irrelevantes percentualmente, uma análise restrita 

aos aspectos quantitativos levaria a concluir que não há apropriação por parte 

dos acadêmicos em relação a lógica do Produtivismo. O número de 13 

Programas que apresentaram, em dez anos, alguma produção científica que 

abordasse o tema, poderia por si só representar um distanciamento. No 

entanto, é necessário relativizar esta constatação, na medida em que não 

considera o conteúdo de cada produção. 

Estas informações quantitativas não podem ser descartadas, nem colocadas 

em segundo plano, pois foram estatisticamente comprovadas e têm sua 

relevância. No entanto, fazem parte de um contexto que em conjunto com as 

abordagens qualitativas, promovem significativas contribuições para a 

conclusão final. 

Ao debruçar na leitura e no entendimento das dissertações e teses destacadas 

por trazerem abordagem direta ou indireta ao campo analisado, é possível 

observar variedade, abrangência e consistência que possuem, construindo um 

arcabouço de informações relevantes. Os 19 documentos compõem um painel 

que passa, a partir desta Tese, a fazer parte do referencial teórico de estudos 

sobre Produtivismo que venham a ser realizados, e não só no campo da 

Educação. 

Se no universo quantitativo os dados denotam distância em relação ao 

assunto, na abordagem qualitativa a conclusão é oposta. As contribuições que 

trazem para o tema são relevantes. 
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Esta constatação pode aparentar certa incoerência entre as abordagens, mas, 

na verdade, não devem ser observadas desta forma. Na verdade, são 

complementares e levam a uma única percepção. 

Para compreender esta contestação, observar os Objetivos Específicos se 

fez necessário. Em número de três, corroboram para a conclusão final. 

O primeiro Objetivo Específico aponta para a necessidade de avaliar 

quantitativamente a produção acadêmica em relação à lógica do 

Produtivismo. Este objetivo foi amplamente atingido, pois os indicadores 

quantitativos utilizados apontaram que neste aspecto há um distanciamento 

entre a produção acadêmica na área da Educação e o tema em questão. Mas, 

como apresentado anteriormente, ele deve ser relativizado. Ter um pequeno 

número de dissertações e teses não aponta necessariamente para um 

afastamento ideológico ao tema. 

Cinco autores citados no Capítulo 1 desta Tese apresentam pistas sobre o que 

leva a esta aparente indiferença. Menna-Barreto, Pita, Moraes, Sguissardi e 

Silva Júnior apontam como o acadêmico enfrenta as pressões sobre produzir: 

“parece-me que temos nos dedicado a polir os elos das correntes que nos 

aprisionam”(MENNA-BARRETO, 2012); “os professores, no entanto, talvez por 

medo de serem vistos como incapazes, em geral tentam ocultar os problemas” 

(PITA, 2010); “a maioria dos docentes de universidades trabalha sob grande 

desgaste biopsíquico” (MORAES, 2017); “a cultura produtivista não se limitou a 

intensificar o trabalho do docente” (PITA, 2010); “o professor pesquisador, 

inconsciente na maioria das vezes, internaliza como natural toda a 

intensificação e precarização de seu trabalho e as consequências para a sua 

vida” (SGUISSARDI e SILVA JÚNIOR, 2009).  

Há um contexto onde este docente está inserido, um contexto de pressão, 

característica do próprio Produtivismo. E esta pressão, que é alienante, pode 

levar ao afastamento apontado nos ditames quantitativos.  

Outro aspecto que vai contribuir para este aparente conformismo é a 

imobilidade presente nas avaliações dos Programas, aqui especificamente da 

área da Educação. Os dados apontam que as avaliações tendem a 

permanecer a mesma no decorrer do tempo, fato este favorável aos que 
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pertencem ao primeiro quartil e nefasto para os 75% restantes. Restam a estes 

Programas a busca por manter o score anterior, pressionando, direta ou 

indiretamente, seus docentes para que não se distanciem do mainstream com 

o risco de não conseguirem publicar nos periódicos melhor avaliados. Estes 

periódicos, também, com mobilidade mínima no decorrer do tempo.  

Segundo dados da Capes126 (publicados em 2015), como resultado de 

avaliação realizada pela Comissão de Área, entre 2010 e 2014 houve a 

alteração percentual de 3% nos periódicos classificados como A1. Para os 

classificados como A2, o percentual foi idêntico: 3%. Este número começa a 

apresentar crescimento, apontando pequena mobilidade, para os periódicos 

classificados como B1, com variação percentual de 12%.  

Ao considerar que o percentual de periódicos com nota A1 foi de 5% nos dois 

períodos analisados, igualmente para A2, dentre as 1.336 publicações da área 

da Educação avaliados em 2015, a conclusão a que os dados quantitativos 

apontaram tem real chance de estar correta.    

O segundo Objetivo Específico busca identificar o peso e a relevância do 

Produtivismo Acadêmico na produção intelectual docente na análise 

qualitativa. É possível afirmar que este objetivo também foi amplamente 

atendido. A leitura detalhada das 12 dissertações e das sete teses 

selecionadas frente ao total produzido entre os anos de 2006 e 2015 nos 

Programas de Pós-Graduação em Educação, aponta este caminho. As 

abordagens distintas de cada documento e a classificação nas quatro 

categorias a que foram expostos, reforçam a importância e a utilidade que 

possuem dentro deste universo. 

As quatro categorias, que foram elaboradas a partir de procedimentos 

metodológicos sugeridos por Laurence Bardin (2011), como mencionado na 

página 90, foram as seguintes: 

• O contexto político das práticas produtivistas nos Programas de 

Pós-Graduação;  

                                                           
126 Disponível em: 

https://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/qualis/ensino.pdf 

Acesso em 08/02/2016. 



145 
 

• A contribuição positiva e negativa da concepção produtivista na 

Educação;  

• A relação existente entre recurso, seja ele de tempo, mão de obra 

ou financeiro, na produtividade acadêmica;  

• O impacto do Produtivismo Acadêmico na vida pessoal e 

profissional do docente. 

 

Ao observar a profundidade que os documentos apresentam para que 

pudessem atender algumas destas categorias, somado à contribuição direta ao 

entendimento das práticas produtivistas, é possível concluir que há afirmativo 

relevo na produção acadêmica sobre Produtivismo. Os documentos trazem 

luz ao estudo do tema na área da Educação e, fora dela, trazem contribuições 

contundentes em várias direções a permitir identificar o peso e o destaque que 

possuem na produção intelectual docente. A pressão por produzir, mesmo em 

situações de pouco recurso, não impediu que os acadêmicos da área da 

Educação deixassem um importante legado. 

Vale destacar, como exemplo, duas produções e suas contribuições, já 

consideradas no Capítulo 5. A primeira é a tese do Professor Evandro Dotto 

Dias, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) intitulada: “Políticas 

avaliativas da Pós-Graduação brasileira: uma hermenêutica ao trabalho 

docente”. Para o autor, a produção do conhecimento no interior dos Programas 

de Pós-Graduação é codificada pelo Estado. E o Estado tem como intenção, 

nem sempre declarada, fazer uso desta produção como mecanismo para 

alavancar o crescimento e o desenvolvimento econômico da Nação. É uma 

função pragmática e utilitarista da produção científica da área da Educação.  

Orlando, Meyer e Vosgerou (2017) alinham da mesma percepção dando 

conotação utilitarista à produção científica, no artigo em que abordam 

repercussões que o Produtivismo Acadêmico produz no desenvolvimento 

dos professores universitários. Duas afirmações merecem destaque: “os 

intelectuais acadêmicos se reconfiguram em intelectuais institucionais, voltados 

ao cumprimento de suas tarefas e atribuições, priorizando, em relação ao seu 
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raro tempo, aquelas pelas quais são julgados, legitimados e reconhecidos” 

(ORLANDO, MEYER e VOSGEROU, 2017, p.244), e “aliados, a perspectiva 

utilitarista da pesquisa e o individualismo levam a fragmentação da identidade 

do professor como intelectual” (ORLANDO, MEYER e VOSGEROU, 2017, 

p.237). 

Desse modo, esta contribuição é rica, consistente e necessária para entender o 

Produtivismo Acadêmico e o peso que possui na produção intelectual 

docente. 

Na mesma direção é possível destacar a dissertação da Professora Célia 

Christina de Almeida Padreca Nicoletti, da PUC-Campinas, intitulada: “Ensino 

Superior: uma análise sobre as publicações na Revista Brasileira de 

Educação”. Na dissertação, a professora traz uma contribuição relevante para 

o tema. Como resultado da pesquisa que realiza e publicada na Revista da 

ANPEd, aponta para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E 

é categórica ao afirmar que estas três atividades devem ter o mesmo peso para 

a Educação. No entanto, destaca que, com o advento do Produtivismo 

Acadêmico, a pesquisa assume um papel de destaque, desequilibrando o 

tripé. E este desequilíbrio, segundo a autora, traz consequências irreparáveis 

para a formação do estudante brasileiro. 

A professora especialista em Pesquisa em Administração, Sylvia Constant 

Vergara (2012) destaca este mesmo aspecto no “Editorial” do Cadernos 

EBAPE.BR,127 da Fundação Getúlio Vargas, ao afirmar:  

[...] tem ficado em segundo plano movimentos, estratégias, controles e 

avaliações que focalizem o papel do professor na relação ensino-

aprendizagem, assim como o conteúdo dessa relação [...]. Se o mundo 

mudou assustadoramente, se as universidades explodiram 

quantitativamente, se o perfil do estudante mudou, se as organizações 

demandam outras competências diferentes das do passado, parece 

extremamente pertinente que se reveja o modelo universitário até hoje 

adotado. (VERGARA, 2012, Editorial) 

                                                           
127 Disponível em: 

file:///C:/Users/ismae/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/D

ownloads/5418-10745-1-PB%20(3).pdf Acesso em: 22/12/2017 
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As sutilezas e as abordagens apresentadas representam o conteúdo do 

conjunto de documentos como um todo. São exemplos do peso e da 

concernência do Produtivismo Acadêmico na produção intelectual docente.   

O terceiro Objetivo Específico, que se propunha investigar a correlação 

entre a divulgação da produção científica e o conceito de Produtivismo 

Acadêmico, pode ser considerado atendido. As pesquisas realizadas e a 

revisão da literatura apontaram que há uma clara correlação entre estas duas 

variáveis. Elas são inversamente proporcionais, ou seja, a maior pressão por 

produzir, a qualquer preço e fazendo uso de alternativas nem sempre 

consideradas apropriadamente acadêmicas, fomenta, em aspectos de difícil 

mensuração, a produção científica de qualidade discutível. Autores apontam 

que há produção científica de baixo impacto para a ciência e sociedade, 

metodologicamente bem construídos, porém, de relevância também discutível. 

Leite (2015) refere-se ao “lixo acadêmico”, destacando que há percepção por 

todos os intelectuais do evidente declínio na qualidade da produção científica. 

O critério que acaba sendo levado em consideração é a contagem das 

produções e não a análise da qualidade das obras. 

Zuim e Bianchetti (2015)128 apontam para idêntica contundência:  

Desconexão com a esfera pública, constrição de “ágoras” de 

socialização dos processos e resultados das investigações, plágio, 

autoplágio, redundância, preocupação com rankings, competição, 

pressão, desânimo, fastio, apatia etc.. (BIANCHETTI; ZUIM, 2015, 

p.732).  

 

Este conjunto de variáveis são apontadas por estes autores como sendo 

responsáveis pela baixa qualidade da produção científica nacional, culminando 

com a classificação que obtemos no ranking das citações dos artigos aqui 

reproduzidas. Os mesmos autores retomam o conceito quando afirmam:  

                                                           
128 ZUIN, Antonio A. S.; BIANCHETTI, Lucídio. “O produtivismo na era do ‘publique, apareça ou 

pereça’: um equilíbrio difícil e necessário”. In: Cadernos de Pesquisa. v. 45. n. 158. São Paulo: Fundação 

Carlos Chagas, Out./Dez. 2015.   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742015000400726 Acesso em: 

11/12/2017. 
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[...] passa-se a exigir mais produtividade com tanta pressão que, 

gradativamente, essa ganha o epíteto de “produtivismo”, denominação 

com características negativas de um processo no qual a tendência é a 

quantidade subsumir a qualidade. (BIANCHETTI; ZUIM, 2015, p.731)  

 

O movimento voltado a promover mais o autor que o conteúdo produzido, 

destacando o número de publicações que possui e não o impacto da sua 

produção, é fenômeno característico de cenário onde o Produtivismo se faz 

presente. A correlação inversamente proporcional também é possível de ser 

identificada neste caso. Como apontam os pesquisadores Carlos Fernandez 

Liria e Clara Serrano García,129 quando afirmam: “Eso provoco que, para salvar 

su puesto o su sueldo, los professores comenzaram a trabajar más en el 

marketing de su currículo que en sus clases y em sus investigaciones” (2009, 

p.14). 

Quando o Produtivismo Acadêmico se faz presente de maneira contundente, 

a qualidade da produção científica tende a cair. Wood (2016), em seu texto 

produzido para a comemoração dos “50 anos da Unicamp”, é contundente ao 

afirmar:  

[...] continuamos a produzir ciência pueril [...] pode-se constatar com 

preocupação que os esforços em curso não apontam para a construção 

de uma ciência substantiva, mas para o fomento de uma ciência 

pedante, cada vez mais alinhada com a produção científica 

internacional. (WOOD, 2016) 

 

Esta relação inversamente proporcional é negativa para a ciência e para a 

reputação do País como produtor de conhecimento. E há correlação entre 

estas duas variáveis, mas é uma correlação inversamente proporcional e 

nociva à ciência. 

                                                           
129 FERNANDEZ LIRIA, Carlos; SERRANO GARCÍA, Clara. El Plan Bolonia. Madrid/España: Ed. Los 

Libros de la Catarata, 2009. Resenha da obra disponível em: http://rebelion.org/docs/100265.pdf Acesso 

em: 11/12/2017. 
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Desse modo, tais conclusões trazem novamente a questão proposta no 

Objetivo Geral e uma possível incoerência entre as análises quantitativas e 

qualitativas. 

A produção científica é a “bússola do escrever,” na medida em que orienta 

e aponta direções para a solução de problemas que dizem respeito ao Humano 

e sua existência. Ao cientista é dado o privilégio de cooperar com o novo, com 

o inusitado, de apresentar suas descobertas, de contribuir para o melhor viver 

do Humano em seu habitat. Partindo deste pressuposto, não há incoerência 

entre uma abordagem quantitativa e outra qualitativa; elas necessariamente 

precisam ser complementares se estiverem corretamente propostas. É o novo 

sendo construído, tendo como ponto de partida duas abordagens 

complementares. 

Na presente Tese tal abordagem não poderia ser diferente. Se no estudo 

quantitativo os resultados apontaram na direção de que não existe a 

apropriação da lógica do Produtivismo no trabalho intelectual em Educação, 

esta conclusão só corrobora para a constatação da aparente baixa adesão, 

resultado da existência desta lógica cruel que amalgama a vida docente. A 

pressão que invariavelmente aponta para um estado de fastio, de apatia, de 

distanciamento do docente, leva, segundo autores apresentados nesta Tese, a 

se distanciar do objeto que os oprime.  

A conclusão apresentada por Sguissardi e Silva Júnior, já destacada no 

Capítulo 2, resume este conceito:  

O produtivismo acadêmico já se pôs tanto nas relações desenvolvidas 

no cotidiano das IFES e concretizada na prática universitária que parece 

ter assumido a “Síndrome de Chantecler”: um galo fadado a cantar por 

toda a vida para que o sol raie. (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, 

p.229) 

 

Assim sendo, não existe contradição entre as abordagens – elas são 

complementares e permitem atender ao Objetivo Geral –, o que suscita uma 

apropriação da lógica do Produtivismo Acadêmico no trabalho intelectual em 

Educação. O docente aquiesce dos valores a ele impostos, refletindo a tal 
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concordância nos seus textos – tanto quantitativa quanto qualitativamente –, 

sendo ao mesmo tempo vítima e agente da lógica produtivista. 

Esta é a contribuição da presente Tese ao revisar A bússola do escrever. As 

práticas docentes e o Produtivismo Acadêmico retratados entre os anos de 

2006 e 2015 vão refletir seu duplo papel que, se de um lado exige que seja 

tomada uma posição, para que o docente se rebele contra as pressões que 

recebe, que possa romper com os parâmetros estabelecidos e que divulgue as 

mazelas que passam a cada ciclo avaliativo, do outro lado envolve ao docente 

numa fria realidade em que a necessidade por publicar está diretamente 

relacionada à sua sobrevivência.  

Nesta árdua dicotomia vive o docente. Seu cotidiano é repleto de contradições. 

E estas contradições compõem o universo no qual está inserido. Analisar a 

apropriação da lógica do Produtivismo Acadêmico no trabalho intelectual em 

Educação é apontar para a condição que tem acompanhado o docente nos 

últimos anos. As análises quantitativas e qualitativas realizadas não são 

incoerentes, são verdadeiramente complementares. Aqui vale retomar a icônica 

frase de um acadêmico relatado no livro de Sguissardi e Silva Júnior: “a 

pressão aumentou muito, e nós aumentamos muito a pressão em nós mesmos 

[...]. É uma pressão enorme!” (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009, p.224).  

A Conclusão aponta para duas das quatro hipóteses definidas no         

Capítulo 2: a Hipótese 1, que afirma que o Produtivismo Acadêmico impacta 

a definição de objetivos na produção intelectual docente e na divulgação em 

periódicos, e que é amplamente aceita. É possível constatar no resultado dos 

estudos realizados no decorrer desta Tese que o impacto causado pelo 

Produtivismo Acadêmico atinge o Conjunto de Etapas da Produção 

Acadêmica (Figura A). Desse modo, a Hipótese 1 é verdadeira, na medida 

que há um esforço que tende a assumir o papel de maior importância na vida 

acadêmica: o de publicar. O objetivo é fazer da produção intelectual docente 

um artigo aceito em algum periódico, classificado como A1 ou A2. E não se 

trata em comprovar sua utilidade, seu impacto social e sua contribuição para o 

desenvolvimento da ciência. Frente a isto, aceita-se a Hipótese 1.  
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Zuin e Bianchetti (2015) são contundentes ao apresentar a pressão por publicar 

“sempre e mais” a partir de um fenômeno contemporâneo, que é a Internet. O 

ranqueamento em ambientes virtuais não leva em consideração o conteúdo 

dos artigos e, sim, o quanto ele é requerido na plataforma de busca. E este 

movimento, natural ou incentivado financeiramente, faz com que apareçam em 

primeiro lugar como os mais citados e, consequentemente, mais valorizados 

pelo alto Fator de Impacto (FI)130 que possuem. Afirmam os autores:  

Até porque são os links desses artigos que são apresentados pelos 

sites de pesquisa em posição de destaque, os quais vencem, assim, a 

luta titânica que travam com outros artigos para que possam ser 

percebidos. É como se tornassem entes descolados de seus autores! 

Na ocasião em que tal supremacia é não apenas açulada, como 

praticamente imposta pelas grandes editoras, então cada vez mais o FI 

deixa de representar um índice de qualidade do artigo para se tornar a 

qualidade em si. (ZUIN; BIANCHETTI, 2015, p.747) 

 

Esta abordagem, associada a necessidade de produzir para atender as 

exigências da Capes, converge para a aceitação da Hipótese 1 como válida.     

Neste aspecto, a Hipótese 2 está recusada. 

A Hipótese 3 é igualmente aceita. A incidência bibliométrica confirma a 

valoração quantitativa do conceito do Produtivismo Acadêmico. O Fator de 

Convergência, que tende a zero quando aplicado para os diferentes 

Programas de Pós-Graduação que atenderam os critérios da pesquisa, já 

seriam relevantes para esta constatação. Soma-se a ele a aplicação da Lei de 

Lotka no Portal Educ@, apresentando distanciamento orbital do que seria o 

mínimo necessário para considerar – fazendo uso desta ferramenta – a 

apropriação que os intelectuais que publicam sobre Educação têm do tema. 

Segundo a Lei de Lotka, seriam necessários dez autores produzindo pelo 

menos dois textos dentro da amostra levantada e no período analisado; no 

entanto, este número se reduz a três. Os indicadores numéricos estão 

diretamente relacionados com o conceito do Produtivismo. A definição 

                                                           
130 N. do A. Fator de impacto: importância e influência no meio editorial, acadêmico e científico. 

Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbccv/v24n3/v24n3a04 Acesso em 23/12/2017. 
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utilizada nesta Tese para o fenômeno, e apresentada no Capítulo 3, traz a 

seguinte afirmação de Wood Jr:  

[...] produtivismo acadêmico, como um sistema voltado para a produção 

científica em massa, análogo ao fordismo. [...] um tipo de mentalidade 

ou comportamento orientado para o aumento quantitativo da 

produção científica, em detrimento da qualidade e relevância do que é 

gerado. (WOOD, 2016) 

 

A bibliometria vai confirmar o conceito da produtividade acadêmica a permitir 

conclusões sobre seus efeitos e abrangência no meio científico. 

Neste aspecto, a Hipótese 4 está recusada. 

Concluindo: esta Tese traz contribuição sobre as práticas docentes e o 

Produtivismo Acadêmico no Brasil. A bússola do escrever, revisada neste 

documento, tem como foco central o professor, o acadêmico. Ele é o 

pesquisador, é quem relata o resultado de suas descobertas; é ele quem está 

em sala de aula; é dele que emana o conhecimento para a formação de novos 

cientistas; é dele que depende a classificação dos Programas de Pós-

graduação, e é o elo mais vulnerável do conjunto de etapas da Produção 

Acadêmica. Este número excessivo de papéis que assume no seu cotidiano o 

estressa, deprime, faz com que tenha tripla jornada de trabalho. É dele exigida 

uma produção científica relevante, que venha a ser publicada em periódicos de 

referência, que seja apresentada em congressos ao redor do mundo. No 

entanto, as condições para que venha a assumir com sucesso a todos estes 

papéis são precárias e críticas, com raras exceções. O vetor o pressiona numa 

única direção e sentido. Oprime. 

Este é o papel nefasto do Produtivismo Acadêmico que vai corroendo 

lentamente e trazendo consigo o conceito da meritocracia, fazendo crer que 

uns são melhores do que outros, mesmo que mensurados inicialmente a partir 

de diferentes parâmetros. 

Estudar a Produtividade no meio acadêmico, principalmente na área da 

Educação, que é a base para a formação do Humano, é cada vez mais 

obrigatória. Colocar o tema em pauta e entender seus reflexos, medir a 
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extensão do seu impacto, analisar como se propaga e quais os traumas que 

produz é necessário para que tenhamos, no futuro, uma realidade da qual 

possamos nos orgulhar. 

Esta Tese trouxe contribuição para o contexto apresentado. É necessário que 

outros cientistas sigam em frente neste estudo. Ela permite que seja feita uma 

pesquisa a levantar os currículos dos Programas que mais publicam e entender 

o que levou a apropriação ao tema; que seja promovida análise do perfil dos 

acadêmicos, suas histórias e motivações; que sejam construídos indicadores a 

avaliar a dimensão do impacto na Educação; que busquem abordagens 

comparativas junto a outras áreas; que aperfeiçoem cada aspecto trabalhado 

nesta Tese e tantas outras proposições que poderão derivar dela. Aqui 

encontrarão conteúdo e referências bibliográficas para compreender as 

práticas docentes e o Produtivismo Acadêmico transformado na nova 

bússola do escrever da Universidade brasileira. 
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Anexo I 

Periódicos na área da Educação e o número de artigos produzidos contendo o 

tema Produtivismo, entre os anos de 2006 e 20015 

 

Títulos dos Periódicos QUALIS IES – PUBLICAÇÃO ARTIGOS 

Avaliação: Revista da Avaliação 
da Educação Superior 

A1 Universidade de Sorocaba 7 

Cadernos de Pesquisa A1 Fundação Carlos Chagas 6 

Educação e Pesquisa A1 
Faculdade de Educação de 

São Paulo – USP 
4 

Educação UNISINOS B1 
Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos 
1 

Educar em Revista A1 
Universidade Federal do 

Paraná 
2 

Estudos em Avaliação 
Educacional 

A2 Fundação Carlos Chagas 2 

ETD – Educação Temática 
Digital 

A1 Unicamp 1 

Linhas Críticas B1 
Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília – 

FE/UnB 
2 

Práxis Educativa A2 
Programa de Pós-

Graduação em Educação – 
Ponta Grossa 

1 

Revista Brasileira de Educação A1 ANPEd 3 

Revista de Educação PUC-
Campinas 

B1 
Programa de Pós-

Graduação em Educação 
da PUC-Campinas 

2 
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Anexo II  

SINTOMATOLOGIA DO BURNOUT: 

Sintomas físicos: • Fadiga constante e progressiva • Distúrbios do sono • 

Dores musculares ou osteomoleculares • Cefaleias, enxaquecas • 

Perturbações gastrointestinais • Imunodeficiência • Transtornos 

cardiovasculares • Distúrbios do sistema respiratório • Disfunções sexuais • 

Alterações menstruais nas mulheres. 

Sintomas comportamentais: • Negligência ou excesso de escrúpulo • 

Irritabilidade • Incremento da agressividade • Incapacidade de relaxar • 

Dificuldade na aceitação de mudanças • Perda de iniciativa • Aumento do 

consumo de substâncias • Comportamento de alto risco • Suicídio. 

Sintomas psíquicos: • Falta de atenção e concentração • Alterações de 

memória • Lentidão do pensamento • Sentimento de alienação • Sentimento de 

solidão • Impaciência • Sentimento de insuficiência • Labilidade emocional • 

Dificuldade de autoaceitação, baixa autoestima • Astenia – falta de energia, 

desânimo, disforia, depressão • Desconfiança, paranoia.  

Sintomas defensivos: • Tendência ao isolamento • Sentimento de onipotência 

• Perda de interesse pelo trabalho (ou até pelo lazer) • Absenteísmo • Ironia, 

cinismo 

 

 

Fonte: PEREIRA, Ana Maria T. Benevides (org.). Burnout: quando o trabalho ameaça o bem-

estar do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 
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Anexo III 

Produção de Dissertações e Teses em Programas de Pós-Graduação em 

Educação no Brasil – Período: 2006 a 2014 

 

PROGRAMA IES UF 
MESTRA

DO 
DOUTORA

DO 

PRODUÇÃO 
TOTAL POR 

INSTITUIÇÃO 

EDUCAÇÃO FUFPI PI 288 22 310 

EDUCAÇÃO FUFSE SE 230 23 253 

EDUCAÇÃO FUPF RS 235 0 235 

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

FURG RS 168 75 243 

EDUCAÇÃO 
PUC-

Campinas 
SP 174 0 174 

EDUCAÇÃO PUC GOIÁS GO 215 68 283 

EDUCAÇÃO PUC Minas MG 149 1 150 

EDUCAÇÃO: 
HISTÓRIA, 
POLÍTICA, 

SOCIEDADE 

PUC-SP SP 307 114 421 

EDUCAÇÃO UCB DF 284 20 304 

EDUCAÇÃO UCDB MS 211 16 227 

EDUCAÇÃO UCS RS 84 0 84 

EDUCAÇÃO UCP RJ 124 0 124 

EDUCAÇÃO UDESC SC 105 1 106 

EDUCAÇÃO UECE CE 154 0 154 

EDUCAÇÃO 
(em projeto) 

UEL PR 
  

0 

EDUCAÇÃO UEPG PR 147 8 155 

EDUCAÇÃO UFAL AL 167 0 167 

EDUCAÇÃO UFAM AM 47 0 47 

EDUCAÇÃO UFBA BA 123 80 203 

EDUCAÇÃO UFC CE 201 153 354 

EDUCAÇÃO UFES ES 428 151 579 

EDUCAÇÃO UFGD MS 69 0 69 

EDUCAÇÃO UFJF MG 216 26 242 
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EDUCAÇÃO UFMS MS 162 75 237 

EDUCAÇÃO UFMT* MT 
  

0 

EDUCAÇÃO UFPA PA 243 52 295 

EDUCAÇÃO UFPB/J. P. PB 129 52 181 

EDUCAÇÃO UFRN RN 232 264 496 

EDUCAÇÃO UFRRJ RJ 18 0 18 

EDUCAÇÃO ULBRA RS 154 0 154 

EDUCAÇÃO UMESP SP 240 0 240 

EDUCAÇÃO UnB DF 557 129 686 

  EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORA

NEIDADE 
UNEB BA 271 22 293 

EDUCAÇÃO UNESA RJ 278 18 296 

EDUCAÇÃO 
ESCOLAR 

UNESP/ARAR SP 271 194 465 

EDUCAÇÃO UNESP/PP SP 224 22 246 

EDUCAÇÃO UNESP/RC SP 150 0 150 

EDUCAÇÃO 
NAS CIÊNCIAS 

UNIJUÍ RS 258 18 276 

EDUCAÇÃO UNILASALLE RS 117 0 117 

EDUCAÇÃO UNIRIO RJ 211 0 211 

EDUCAÇÃO (D 
em projeto) 

UNISANTOS SP 
  

0 

EDUCAÇÃO UNIT-SE SE 1 0 1 

EDUCAÇÃO UNIVALI SC 223 7 230 

EDUCAÇÃO USF SP 135 18 153 

EDUCAÇÃO UTP PR 205 10 215 

EDUCAÇÃO PUCPR PR 319 51 370 

EDUCAÇÃO 
(CURRÍCULO) 

PUC-SP SP 302 301 603 

EDUCAÇÃO UEM PR 377 71 448 

EDUCAÇÃO UFF* RJ 
  

0 

EDUCAÇÃO UFG GO 176 84 260 

EDUCAÇÃO UFPE PE 356 135 491 

EDUCAÇÃO UFPEL RS 136 8 144 

EDUCAÇÃO UFPR PR 609 184 793 

EDUCAÇÃO UFRJ RJ 315 101 416 

EDUCAÇÃO UFSC SC 454 123 577 
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EDUCAÇÃO UFSCAR SP 286 192 478 

EDUCAÇÃO UFSM RS 409 38 447 

EDUCAÇÃO UFU MG 316 97 413 

EDUCAÇÃO UNESP/MAR SP 302 209 511 

EDUCAÇÃO UNICAMP SP 750 629 1379 

EDUCAÇÃO UNIMEP SP 239 100 339 

EDUCAÇÃO UNINOVE* SP 
   

EDUCAÇÃO PUCRS RS 217 118 335 

EDUCAÇÃO 
(PSICOLOGIA 

DA 
EDUCAÇÃO) 

PUC-SP SP 302 301 603 

EDUCAÇÃO PUC-Rio RJ 137 150 287 

EDUCAÇÃO UFRGS RS 681 510 1191 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

(EDUCAÇÃO 
DO INDIVÍDUO 

ESPECIAL) 

UFSCAR SP 196 100 296 

EDUCAÇÃO USP SP 733 631 1364 

EDUCAÇÃO UERJ RJ 283 170 453 

EDUCAÇÃO UFMG MG 507 335 842 

EDUCAÇÃO UNISINOS RS 232 137 369 

 

PRODUÇÃO TOTAL 

MESTRADO 16.839 

DOUTORADO 6.414 

TOTAL 23.253 

Fonte: Portal dos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil / *Dados não 

disponíveis 
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ANEXO IV 

Programas de Pós-Graduação em Educação – Mestrado e Doutorado 

existentes em 2015 

 

PROGRAMA IES UF 

NOTA DO 
PROGRAMA 

DE 
MESTRADO 

NOTA DO 
PROGRAMA 

DE 
DOUTORADO 

EDUCAÇÃO FUFPI PI 4 4 

EDUCAÇÃO FUFSE SE 4 4 

EDUCAÇÃO FUPF RS 4 - 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL FURG RS 4 4 

EDUCAÇÃO 
PUC-

CAMPINAS 
SP 4 - 

EDUCAÇÃO PUC GOIÁS GO 
 

4 

EDUCAÇÃO PUC-MG MG 4 4 

EDUCAÇÃO: HISTÓRIA, 
POLÍTICA, SOCIEDADE 

PUC-SP SP 4 4 

EDUCAÇÃO UCB DF 4 4 

EDUCAÇÃO UCDB MS 4 4 

EDUCAÇÃO UCS RS 4 - 

EDUCAÇÃO UCP/RJ RJ 4 4 

EDUCAÇÃO UDESC SC 4 4 

EDUCAÇÃO UECE CE 4 - 

EDUCAÇÃO (em projeto) UEL PR 4 4 

EDUCAÇÃO UEPG PR 4 4 

EDUCAÇÃO UFAL AL 4 - 

EDUCAÇÃO UFAM AM 4 - 

EDUCAÇÃO UFBA BA 4 4 

EDUCAÇÃO UFC CE 4 4 

EDUCAÇÃO UFES ES 4 4 

EDUCAÇÃO UFGD MS 4 - 

EDUCAÇÃO UFJF MG 4 4 

EDUCAÇÃO UFMS MS 4 4 

EDUCAÇÃO UFMT MT 4 - 

EDUCAÇÃO UFPA PA 4 4 
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EDUCAÇÃO UFPB/J. P. PB 4 4 

EDUCAÇÃO UFRN RN 4 4 

EDUCAÇÃO UFRRJ RJ 4 - 

EDUCAÇÃO ULBRA RS 4 - 

EDUCAÇÃO UMESP SP 4 - 

EDUCAÇÃO UnB DF 4 4 

EDUCAÇÃO E 
CONTEMPORANEIDADE 

UNEB BA 4 4 

EDUCAÇÃO UNESA RJ 4 4 

EDUCAÇÃO ESCOLAR UNESP/ARAR SP 4 4 

EDUCAÇÃO UNESP/PP SP 4 4 

EDUCAÇÃO UNESP/RC SP 4 - 

EDUCAÇÃO NAS 
CIÊNCIAS 

UNIJUÍ RS 4 4 

EDUCAÇÃO UNILASALLE RS 4 - 

EDUCAÇÃO UNIRIO RJ 4 - 

EDUCAÇÃO (D em 
projeto) 

UNISANTOS SP 4 4 

EDUCAÇÃO UNIT-SE SE 4 - 

EDUCAÇÃO UNIVALI SC 4 4 

EDUCAÇÃO USF SP 4 4 

EDUCAÇÃO UTP PR 4 4 

EDUCAÇÃO PUCPR PR 5 5 

EDUCAÇÃO 
(CURRÍCULO) 

PUC-SP SP 5 5 

EDUCAÇÃO UEM PR 5 5 

EDUCAÇÃO UFF RJ 5 5 

EDUCAÇÃO UFG GO 5 5 

EDUCAÇÃO UFPE PE 5 5 

EDUCAÇÃO UFPEL RS 5 5 

EDUCAÇÃO UFPR PR 5 5 

EDUCAÇÃO UFRJ RJ 5 5 

EDUCAÇÃO UFSC SC 5 5 

EDUCAÇÃO UFSCAR SP 5 5 

EDUCAÇÃO UFSM RS 5 5 

EDUCAÇÃO UFU MG 5 5 

EDUCAÇÃO UNESP/MAR SP 5 5 
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EDUCAÇÃO UNICAMP SP 5 5 

EDUCAÇÃO UNIMEP SP 5 5 

EDUCAÇÃO UNINOVE SP 5 5 

EDUCAÇÃO PUCRS RS 6 6 

EDUCAÇÃO 
(PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO) 
PUC-SP SP 6 6 

EDUCAÇÃO PUC-Rio RJ 6 6 

EDUCAÇÃO UFRGS RS 6 6 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
(EDUCAÇÃO DO 

INDIVÍDUO ESPECIAL) 
UFSCAR SP 6 6 

EDUCAÇÃO USP SP 6 6 

EDUCAÇÃO UERJ RJ 7 7 

EDUCAÇÃO UFMG MG 7 7 

EDUCAÇÃO UNISINOS RS 7 7 

Fonte: CAPES 
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ANEXO V 

Periódicos pertencentes ao Portal Educ@ em 2015 

 

Títulos do Periódicos QUALIS IES – PUBLICAÇÃO 

Acta Scientiarum Education A2 
Universidade Estadual de Maringá – 

EDUEM 

Avaliação: Revista da 
Avaliação da Educação 

Superior  
A1 Universidade de Sorocaba 

Cadernos de Pesquisa  A1 Fundação Carlos Chagas 

Ciência & Educação A2 UNESP – Universidade Estadual Paulista 

Comunicar: Revista Científica 
de Comunicación y 

Educación 
A2 Universidad de Huelva 

Contrapontos B1 UNIVALE 

Educação A2 EdiPUCRS (PUCRS) 

Educação e Filosofia A2 
Editora da Universidade Federal de 

Uberlândia – EDUFU 

Educação e Pesquisa A1 
Faculdade de Educação de São Paulo – 

USP 

Educação e Realidade  A1 UFRGS 

Educação em Revista A1 Universidade Federal de Minas Gerais 

Educação UFSM B1 
Universidade Federal de Santa Maria – 

UFSM 

Educação UNISINOS B1 Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

Educação, Formação e 
Tecnologias 

B2 
Educom – Associação Portuguesa de 

Telemática Educativa 

Educação: Teoria e Prática B2 UNESP – Universidade Estadual Paulista 

Educar em Revista A1 Universidade Federal do Paraná 

Ensaio: Avaliação e Políticas 
Públicas em Educação 

A1 Fundação CESGRANRIO 

Estudos em Avaliação 
Educacional 

A2 Fundação Carlos Chagas 

ETD Educação Temática 
Digital 

A1 Unicamp 

História da Educação A2 
Associação Sul-Rio-Grandense de 

Pesquisadores em História da Educação 

Inter Ação B1 Universidade Federal de Goiás 
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Leitura: Teoria e Prática B1 Associação de Leitura do Brasil – ALB 

Linhas Críticas B1 
Faculdade de Educação da Universidade 

de Brasília – FE/UnB 

Práxis Educativa A2 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

– Ponta Grossa 

Reflexão e Ação B2 EDUNISC 

Revista Brasileira de 
Educação 

A1 ANPEd 

Revista Brasileira de 
Educação Especial 

A2 
Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Educação Especial – ABPEE 

Revista Brasileira de 
Educação Física e Esporte 

B1 
Escola de Educação Física e Esporte da 

Universidade de São Paulo 

Revista Brasileira de 
Educação Médica 

A2 Associação Brasileira de Educação Médica 

Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos 

B1 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

Revista Brasileira de História 
da Educação 

C Universidade Estadual de Campinas 

Revista da FAEEBA: 
Educação e 

Contemporaneidade 
A2 Universidade do Estado da Bahia 

Revista de Educação Pública A2 
Centro de Tecnologia e Documentação 

Educacionais – CETEDE 

Revista de Educação PUC – 
Campinas 

B1 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

da PUC-Campinas 

Revista Diálogo Educacional B5 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

– PUCPR 

Revista Estudos Feministas A2 Universidade Federal de Santa Catarina 

Revista Perspectiva B3 Universidade Federal de Santa Catarina 

Roteiro B2 Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Fonte: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_alphabetic&lng=pt&nrm=iso 
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ANEXO VI  

IES, Títulos e autores das dissertações que abordam o tema Produtivismo 

Acadêmico 

  

INSTITUIÇÃO TÍTULO AUTOR 

PUC-Campinas 
Ensino Superior: uma análise sobre as 
publicações na Revista Brasileira de 

Educação. 

Célia Christina de 
Almeida Padreca 

Nicoletti 

UFPA 

A consolidação da formação do professor 
pesquisador da Pós-Graduação em 
Educação da UFPA: o(s) produto(s) 

científico(s) em foco. 

CINARA CIBERIA 
MEIRELES BAHIA 

UFPA 
Trabalho docente nas instituições públicas 

de Ensino Superior: intensificação do 
Produtivismo Acadêmico na UFPA. 

LAURIMAR DE 
MATOS FARIAS 

UF Uberlândia 

Transferência de aprendizagem, impacto 
do treinamento no trabalho, suporte à 

transferência de treinamento e produção 
acadêmica: estudo em uma universidade 

pública brasileira. 

Tatiana Pereira A. 
Costa 

UFSM 

A influência da produção científica nas 
práticas de professores de Educação 

Física, Ciências e Matemática em Escolas 
Públicas Municipais de Uruguaiana/RS. 

Renato Xavier 
Coutinho 

UERJ 
Considerações acerca da produção 

acadêmica em Educação: questões da 
sociedade. 

Aline Carvalho 
Moura 

UNESP 

 

Produção científica docente em 
tratamento temático da informação no 
Brasil: uma abordagem métrica como 
subsídio para a análise do domínio. 

Jane Coelho 
Danuello 

USP 

O impacto da interação universidade-
empresa na produtividade dos 

pesquisadores: uma análise dos docentes 
coordenadores de projetos com apoio da 

Petrobrás/ANP. 

Murilo Damião 
Carolo 

UFSCAR 
A atividade discente na Universidade: os 
impactos da produtividade acadêmica na 

formação dos estudantes. 

Maísa Aparecida de 
Oliveira 

UFSCAR 

A intensificação das contradições das 
práticas institucionais induzidas pela atual 
cultura da Universidade pública: o caso da 

FEMEC-UFU. 

Lia Bernardes Basile 
Silveira Stopa 

UFSCAR Uma análise macroecômica da tendência Juliana Borges de 
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da Pós-Graduação: um estudo sobre a 
UFMG. 

Araújo 

UNIGRANRIO 

Impactos das políticas de avaliação da 
Pós-Graduação Stricto Sensu sobre o 

trabalho docente no Brasil: estudo de caso 
de uma instituição pública federal de 

Ciência e Tecnologia em Saúde. 

Maria Nair 
Rodrigues Salvá 

Fonte: Autor 
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ANEXO VII 

IES, Títulos e autores das teses que abordam o tema Produtivismo 

Acadêmico  

 

INSTITUIÇÃO TÍTULO AUTOR 

UnB 

Inserção internacional da produção de 
docentes da Pós-Graduação: um estudo na 

Economia, Ciência da Computação e 
Educação. 

Rose Cleide 
Mendes Monteiro 

 

UFSMA 
Políticas avaliativas da Pós-Graduação em 
Educação Brasileira: uma hermenêutica do 

trabalho docente. 
Evandro Dotto Dias 

UFRGS 
Trabalho docente na Pós-Graduação: a 

lógica da produtividade em questão. 
Maria das Graças 
Martins da Silva 

UERJ 

A produção e a circulação de conhecimento 
sobre currículo em universidades situadas 

no Nordeste brasileiro: articulações e 
tensões entre o global e o local. 

Francisca Pereira 
Salvino 

USP 
Modelagem de ferramentas avaliativas de 

profissionais atuantes em pesquisa 
científica 

Celso Huertas 
Gimenes 

UFPB 

(Des)caminhos da Pós-Graduação 
brasileira: o Produtivismo Acadêmico e 

seus efeitos nos professores- 
pesquisadores. 

Alessandra 
Pimenta Giuliani 

UFPE 
Reconfiguração da profissionalidade 
docente na docência universitária no 

contexto da avaliação da Pós-Graduação. 

Bruna Tarsila 
Ferraz 

Fonte: Autor 
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