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apresentação 

Os anos 2021 e 2022 não estão sendo fáceis no Brasil tam-
bém no que diz respeito à pós-graduação. Diante dos 

muitos desafios em curso, a Articulação das Ciências Sociais 
(A4) — composta pela Associação Nacional de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS), Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA), Associação Brasileira de 
Ciência Política (ABCP) e Sociedade Brasileira de Sociolo-
gia (SBS) — tem desenvolvido uma série de ações voltadas à 
 valorização da pós-graduação no debate público. Mas, afir-
mando nossa vocação, apostamos, sobretudo, no convite para 
a  comunidade acadêmica participar da construção coletiva de 
reflexões, diagnósticos e conhecimentos sobre os desafios do 
presente e caminhos futuros. 

O livro que leitores e leitoras têm agora em mãos é fruto 
dessa mobilização. Nossa escolha foi identificar, selecionar e 
divulgar pesquisas recentes e em desenvolvimento de jovens 
pesquisadores e pesquisadoras (doutorandos/as e recém-
-doutores/as) sobre a pós-graduação em Ciências Sociais no 
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Brasil em suas mais diferentes dimensões. Entendemos que a 
valorização do Sistema Nacional de Pós-Graduação é objetivo 
de toda a comunidade acadêmica, mas buscamos estimular a 
participação qualificada de jovens que, sem dúvida, integram 
a parcela mais vulnerável da nossa comunidade em um mo-
mento crítico como o que estamos atravessando. 

Os capítulos que compõem o presente livro foram sele-
cionados a partir de edital e demonstram a vitalidade e a qua-
lidade acadêmica com que as novas gerações estão enfren-
tando os desafios do presente. Agradecemos a todas e todos 
que nos ajudaram na composição dessa agenda de pesquisas. 
Gilberto Hochman, diretor de publicações da ANPOCS esteve 
à frente em nome da A4 em todo o processo. Clarissa Eckert 
Baeta Neves, grande especialista no tema, nos brindou com 
uma reflexão potente, mostrando que, também nas Ciências 
Sociais, o enlace geracional é crucial para o aperfeiçoamento 
da pesquisa e da produção de conhecimento. Cornélia Eckert 
(ABA), Edna Castro (SBS), Mariana Chaguri (ANPOCS) e 
Marjorie Marona (ABCP) assumiram conosco o projeto, via-
bilizando-o. Agradecemos a todas e todos as autoras e os au-
tores pelas contribuições e, sobretudo, pela mobilização. Eles 
mostram, decisivamente, que o enfrentamento dos  problemas 
da sociedade e, nesse caso, da nossa própria vida profissional, 
não se realiza dissociado da excelência acadêmica. 

André Botelho (ANPOCS)
Jacob Carlos de Lima (SBS)

Luciana Veiga (ABCP)
Patrícia Birman (ABA)
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Capítulo 1
O que os currículos dizem

sobre a formação na pós-graduação
em Sociologia? 

Mariana Siracusa

Oobjetivo deste capítulo é traçar um breve retrato da 
formação oferecida nos programas de pós-graduação 

em Sociologia no Brasil, a partir de seus currículos 
formais, ementas e programas de curso, e refletir sobre as 
possibilidades abertas ou interditadas por essa formação na 
inserção profissional futura. Certamente essa não é uma in-
quietação nova. Pesquisas anteriores revelaram que esse tema 
está no horizonte de sociólogos pelo menos desde a década 
de 1990, sobretudo no âmbito da graduação (Bomeny & Bir-
man, 1991; Pessanha & Villas Bôas, 1995). Entretanto, a refle-
xão sobre formação e inserção profissional tem se mostrado 
cada vez mais relevante em um cenário de profundos cortes 
no financiamento científico no Brasil, e no  esgotamento das 
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 possibilidades de inserção profissional no meio acadêmico, 
dada a limitação na criação de novas universidades. Essa 
preocupação está expressa, também, na avaliação dos progra-
mas de pós-graduação da área de Sociologia realizada pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES), que inclui uma sessão sobre o destino profis-
sional dos egressos para medir a qualidade dos programas, 
entre outros parâmetros. Nesse contexto, vale a indagação 
sobre o propósito da formação oferecida na pós-graduação e 
sobre o tipo de profissional que queremos formar.

As reflexões elaboradas aqui fazem parte de um proje-
to maior, desenvolvido na minha pesquisa de doutorado em 
andamento sobre as representações da Sociologia como ati-
vidade profissional a partir das percepções de professores 
universitários que atuam em programas de pós-graduação. 
O objetivo é compreender os sentidos atribuídos à profissão 
por aqueles que são responsáveis pela formação no nível de 
 pós-graduação e verificar se existe um consenso entre os di-
versos modelos existentes, em que direção eles devem ser 
orientados e que tipo de inserção profissional subsidiam. Esse 
debate é motivado, no fundo, pela constante preocupação e 
falta de perspectivas profissionais que os estudantes têm ao 
longo do curso de graduação em Ciências Sociais. Pensar a 
profissão é construir e propor alternativas a esse cenário: um 
primeiro passo pode ser dado com a discussão profunda so-
bre a nossa formação.

Uma das maneiras de conhecer a formação oferecida pe-
los programas é analisar os currículos, com suas disciplinas 
e ementas. Boa parte da literatura especializada adverte para 
as disparidades entre as faces explícitas e ocultas do currí-
culo, ou seja, entre a norma e a prática (Cavalcanti, 1995). 
A despeito dessas diferenças, a análise dos currículos é um 
indicador da direção que os programas pretendem dar à for-
mação de novos profissionais, pelo menos do ponto de vista 
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institucional. Continua sendo uma ferramenta válida para 
apontar o tipo de formação pretendida, mesmo que, na práti-
ca, não se concretize da maneira planejada.  

Para alcançar esses objetivos foram selecionados dez 
programas de pós-graduação da área de avaliação de Socio-
logia na CAPES de acordo com o ano de criação, que pode 
também nos dar indicações geracionais. A literatura tem 
apontado que esse é um elemento importante quando trata-
mos de percepções e representações sobre a formação em So-
ciologia, já que existe uma tendência de que programas mais 
antigos tenham práticas mais consolidadas e um percentual 
de professores formados há mais tempo. Em contraposição, 
programas mais recentes são compostos por professores mais 
jovens, formados em outra geração e que por isso podem ter 
percepções distintas sobre o fazer sociológico.

A escolha dos programas foi feita em três etapas. Primei-
ro, os 52 programas ativos em 2021 foram divididos em dois 
grandes grupos: aqueles criados entre as décadas de 1960 e 
1990 formaram o grupo 1. Já os que surgiram a partir dos 
anos 2000, compuseram o grupo 2. Em seguida, os progra-
mas foram agrupados em décadas. Selecionou-se os progra-
mas mais antigos do grupo 1 e os mais recentes do grupo 2 
respeitando o ano de criação e a proporção de programas pre-
sentes em cada faixa, como podemos ver na tabela 1.
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Tabela 1. Programas de pós-graduação em Sociologia selecionados 
a partir do tempo de criação 

Programa Instituição de Ensino Ano de criação Grupo 

Sociologia UFPE 1967 1 

Sociologia UnB 1970 1 

Sociologia USP 1971 1 

Sociologia e 

Antropologia 
UFRJ 1980 1 

Ciências Sociais UFBA 1990 1 

Ciências Sociais UFSM 2008 2 

Ciências Sociais UFES 2009 2 

Ciências Sociais UEM 2009 2 

Sociologia UFMT 2016 2 

Sociologia 
UFMA

campus Imperatriz
2019 2 

Fonte: Plataforma Sucupira, CAPES 2021 (Elaboração própria).

Importante mencionar que todos os programas selecio-
nados são de natureza acadêmica. Essa escolha é justificada, 
em parte, pela reduzida presença de programas de caráter 
profissional na área de avaliação da Sociologia na CAPES, 
que conta atualmente com apenas um programa. Trata-se 
do ProfSocio – Sociologia em Rede Nacional, programa em 
rede, composto por oito instituições, que oferece o curso de 
Mestrado Profissional voltado para a formação continuada de 
professores de Sociologia que atuam na educação básica. A 
existência solitária de um programa profissional e sua orien-
tação para atuação docente revela a centralidade que essa 
atividade tem na inserção profissional de sociólogos. Ao mes-
mo tempo, expressa a ausência de investimento, no nível de 
pós-graduação, na formação continuada voltada para outros 
caminhos profissionais possíveis.
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Dentro de cada programa foram analisadas a atual es-
trutura curricular dos cursos de mestrado e doutorado e as 
demais exigências necessárias para a obtenção dos títulos 
acadêmicos de acordo com os regimentos internos. Foram 
examinadas a quantidade de disciplinas oferecidas, tanto 
as obrigatórias quanto as eletivas e as ementas das discipli-
nas obrigatórias e na ausência delas, os programas de curso 
dessas disciplinas ofertadas nos últimos dois anos (2020 e 
2021). As informações foram coletadas no site dos programas 
e posteriormente complementadas e checadas com os dados 
fornecidos pelos programas à CAPES, que estão disponíveis 
publicamente na Plataforma Sucupira.

Este capítulo está dividido em três partes. Na primeira, 
apresento um breve cenário dos programas de pós-gradua-
ção em Sociologia no Brasil, além de discutir o papel e os ob-
jetivos dessa etapa de ensino. Na segunda, analiso parte da 
literatura sobre currículo nas Ciências Sociais, tanto na gra-
duação quanto na pós. E na terceira, apresento o resultado da 
análise da estrutura curricular e das ementas das disciplinas 
dos programas de pós-graduação. 

panoraMa da pós-graduação no Brasil

O marco regulatório e conceitual da pós-graduação bra-
sileira data de 1965. O Parecer n.o 977, de 3 de dezembro de 
1965, mais conhecido pelo nome do seu relator Newton Sucu-
pira (Brasil,1965), foi feito sob encomenda do Ministério da 
Educação e Cultura ao Conselho Federal de Educação para 
demarcar a natureza e a finalidade dessa etapa de ensino nas-
cente no país. O Parecer, ainda em vigor, serve como registro 
histórico das primeiras formulações sobre esse nível de es-
colarização, mas também continua a balizar e determinar os 
princípios e a estrutura da pós-graduação. 
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Inspirados no modelo norte-americano, os conselhei-
ros estruturaram a pós-graduação brasileira em dois níveis 
sucessivos e hierarquizados: mestrado e doutorado, ambos 
orientados para a formação de pesquisadores, docentes do 
ensino superior e de profissional especializado. A conclusão 
dos estudos no nível de graduação era requisito obrigatório 
para postular uma vaga nos cursos pós-graduados, que apro-
fundariam os conhecimentos e as técnicas aprendidas na eta-
pa anterior.

[ . . . ]  Tudo isso nos mostra que sendo ilusório pretender-se 
formar no mesmo curso o profissional comum, o cientista e 
o técnico de alto padrão, e tornando-se cada vez mais inviável 
a figura do técnico polivalente, temos de recorrer necessaria-
mente aos estudos pós-graduados, seja para completar a for-
mação do pesquisador, seja para o treinamento do especialis-
ta altamente qualificado (Brasil, 1965, p. 2).

Apesar disso, os cursos de mestrado e doutorado pos-
suem autonomia e atribuições formativas distintas. De acor-
do com o Parecer é esperado que ao final do curso o estudante 
de mestrado seja capaz de desenvolver um trabalho acerca de 
um tema específico da sua área de conhecimento, demons-
trando ao mesmo tempo domínio e capacidade de sistemati-
zação. Por outro lado, espera-se do estudante de doutorado 
um maior aprofundamento teórico e conceitual, expresso na 
apresentação de um trabalho de caráter inovador, que ofere-
ça uma contribuição concreta em uma área de conhecimento 
específica. Ou seja, é no doutorado que se tem uma formação 
avançada em pesquisa científica. O mestrado, além de ser um 
requisito para a entrada no doutorado, é também considera-
do uma etapa conclusiva para estudantes que desejam apro-
fundar a formação recebida na graduação, mas não almejam 
a carreira de pesquisador. 
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Naquele contexto os cursos de mestrado e doutorado ti-
nham duração mínima de um e dois anos respectivamente. 
Havia uma prerrogativa, que se mantém em algumas áreas, de 
flexibilidade no percurso formativo, cabendo aos programas 
a oferta de disciplinas, que posteriormente seriam  escolhidas 
pelos estudantes sob a orientação de um professor. A forma-
ção estava dividida em duas partes: na primeira concentra-
vam-se as aulas e os seminários relacionados tanto à área de 
pesquisa do estudante quanto ao seu campo de  formação mais 
amplo, que eram seguidos por exames parciais de avaliação 
do progresso dos estudantes. A segunda parte voltava-se para 
a pesquisa de um tópico específico  culminando no desenvol-
vimento e posterior defesa de uma dissertação ou tese.

A atual resolução do Conselho Nacional de Educação, 
vinculado ao Ministério da Educação, que estabelece as 
 normas para o funcionamento dos cursos de pós-graduação 
 stricto sensu no Brasil (Brasil, 2017a) não determina uma 
duração mínima para os cursos de mestrado e doutorado, 
 ficando a cargo das instituições estabeleceram o tempo de 
 titulação.

Ensino e pesquisa são dois pilares desse modelo de pós-
-graduação. Por um lado, essa etapa se destina a fomentar o 
treinamento avançado em uma área de conhecimento apri-
morando a formação profissional e por outro tem como prin-
cípio o desenvolvimento científico por meio da preparação de 
pesquisadores.

O Parecer também distingue a pós-graduação stricto 
sensu, dividida em mestrado e doutorado, da pós-graduação 
lato sensu, que abrange os cursos de especialização e os de-
mais feitos após a graduação orientados para o treinamento 
em um saber ou técnica profissional específica. O documento 
estabelece uma cisão entre a especialização, de caráter prá-
tico-profissional e a pós-graduação stricto sensu, de nature-
za acadêmica. Os mestrados e doutorados profissionais em 



[ 16 ]   Mariana Siracusa 

 diversos campos de conhecimento, pouco mencionados no 
Parecer, agregam essas duas dimensões.1

De acordo com informações disponíveis no Sistema de 
Informações georreferenciadas da CAPES (GEOCAPES) em 
2020, o Brasil possuía 4.559 programas de pós-graduação 
stricto sensu. Aproximadamente 82% são programas acadê-
micos. A recente regulamentação dos cursos profissionais in-
dica a juventude dessa área, composta por aproximadamente 
843 programas.

Quando analisamos a distribuição por área de avaliação, 
verificamos um predomínio dos programas multidisciplina-
res, que concentravam 17,2% do total de programas vigen-
tes em 2020, conforme gráfico 1. Na sequência, aparecem as 
áreas Ciências da Saúde, Ciências Humanas e Ciências So-
ciais Aplicadas, com cerca de 15% dos programas cada uma. 
Ciências Agrárias e Engenharias reuniam, juntas, cerca de 
20% do total de programas. A área de Linguística, Letras e 
Artes tinha apenas 5%. Não faz parte do esboço deste tra-
balho esmiuçar e compreender essas diferenças, mas antes, 
apontar que as áreas de conhecimento apresentam níveis de 
consolidação distintos no que diz respeito à oferta de cursos. 
Investigações futuras sobre esses campos poderão aventar al-
gumas hipóteses. 

1 Os mestrados e doutorados profissionais são modalidades 
oferecidas nos programas de pós-graduação stricto sensu e, portanto, 
 seguem os mesmos princípios dos cursos acadêmicos, de aliar ensino e 
pesquisa. Foram regulamentados pela Portaria n.o 389, de 23 de março 
de 2017 do gabinete do Ministério da Educação e pela Portaria n.o 60, 
de 20 de março de 2019 da CAPES. Ambos os documentos ressaltam a 
capacitação para o exercício profissional como principal característica 
da formação oferecida nesses programas, bem como a relação com o 
mercado de trabalho e com as demandas da sociedade, seja na resolução 
de problemas concretos, seja na aplicação do conhecimento para 
aumento de competividade e produtividade das empresas, instituições 
públicas e privadas (Brasil, 2017b; 2019).
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Gráfico 1. Percentual dos programas de pós-graduação no Brasil em 
2020, segundo as áreas de avaliação 
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Fonte: GEOCAPES, 2020 (Elaboração própria).

No que se refere às matrículas, permanece o domínio 
dos programas acadêmicos que concentraram 68% do total 
em 2020. A análise pelas áreas de conhecimento não acom-
panhou a oferta de vagas. A maior parte estava localizada na 
área de Ciências Humanas, seguida por Sociais Aplicadas, 
Saúde e Multidisciplinar. Não havia grandes alterações nas 
demais. O que esses dados podem indicar sobre a motivação 
de cursar uma pós-graduação nas diferentes áreas do conhe-
cimento? Podemos afirmar que existe uma relação entre a de-
manda por esses cursos e a inserção no mercado de trabalho? 
Ou as demandas estão relacionadas à estruturação desses 
próprios campos? Perguntas que se impõem como importan-
tes caminhos a serem seguidos em pesquisas futuras.

 No campo da Sociologia, algumas pesquisas, entre elas 
os trabalhos de Torini (2012) e Yung (2013), encontraram 
pistas de que existe uma relação entre a dificuldade de in-
serção no mercado do trabalho dos alunos recém-formados 
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e a opção pelo prosseguimento dos estudos na pós-gradua-
ção. Para alguns autores, esse fato seria gerador de uma de-
manda artificial pela pós-graduação (Durham, 2005), que 
não decorre de uma vocação para pesquisa, mas antes de uma 
necessidade financeira. Em função das bolsas de fomento ofe-
recidas, a pós-graduação se transforma em uma alternativa 
economicamente importante para esses estudantes, que tal-
vez, se encontrassem outras opções de emprego, seguiriam 
caminhos profissionais diferentes. Dada as barreiras para a 
entrada no mercado de trabalho dos recém-formados, sobre-
tudo em relação às ocupações típicas, aquelas que estão asso-
ciadas à área de formação, (Vaz & Vaz, 2020) é possível que 
essa relação verificada na Sociologia entre pós-graduação e 
mercado de trabalho se aplique também às demais áreas das 
Ciências Humanas. 

 Segundo dados da Plataforma Sucupira, em 2021 havia 
52 programas de pós-graduação na área de Sociologia, que 
abrigavam 91 cursos de mestrado e doutorado, nas modali-
dades acadêmico e profissional. Desse total, 50 são cursos de 
mestrado, 40 de doutorado. Há apenas um curso de Mestrado 
Profissional na área de avaliação de Sociologia da CAPES que 
é composta tanto por programas de Sociologia, Sociologia Po-
lítica e Sociologia e Antropologia quanto por programas de 
Ciências Sociais. Há um equilíbrio na quantidade de progra-
mas de Sociologia e Ciências Sociais, que está associado ao 
desenvolvimento histórico do campo no Brasil.

Outra característica marcante da área é a assimetria na 
distribuição regional dos programas, com forte concentração 
nas regiões Sudeste e Sul. Dos 52 programas, quase metade 
(23) estão no Sudeste, com destaque para o eixo Rio-São Pau-
lo. Centro-Oeste e Norte são regiões com pouca tradição nas 
Ciências Sociais. Possuem apenas cinco programas, sendo 
quatro no Centro-Oeste e um no Norte. 
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CurríCulo e pós-graduação eM soCiologia

Desde 1997, a CAPES realiza uma avaliação dos progra-
mas de pós-graduação brasileiros. Feita por pares, tem como 
objetivo melhorar a qualidade desse nível de ensino. Os re-
sultados são utilizados para alocação de recursos nos progra-
mas, na distribuição das bolsas e demais auxílios a estudantes 
e professores, em um mecanismo de incentivo continuado ao 
aperfeiçoamento da formação oferecida, fazendo que o siste-
ma de pós-graduação brasileiro esteja em constante evolução 
(Durham, 2005).

Os coordenadores das áreas têm como atribuições a ela-
boração dos parâmetros para a avaliação, bem como a defini-
ção da estrutura curricular dos programas. Periodicamente 
são confeccionados documentos que sintetizam essas reco-
mendações e fornecem os critérios para a avaliação. O último 
documento da área de Sociologia,2 publicado em 2019, indica 
mudanças na atual avaliação (quadriênio 2017-2020).3 Den-
tre elas estão a construção de uma autoavaliação pautada no 
acompanhamento e monitoramento dos egressos não só do 
ponto de vista da sua produção acadêmica, mas da sua inser-
ção social, científica, profissional e tecnológica. Esse ponto é 
um indício de que a área valoriza a produção científica e inte-
lectual, e também leva em conta a formação de novos profis-
sionais e o seu impacto mais amplo na sociedade.

As orientações feitas pelas coordenações se materiali-
zam nas fichas de avaliação, que definem os pontos a serem 

2 Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/sociologia-pdf>. Acesso em: 28 fev. 2022.

3 Em função da pandemia da Covid-19 e de fatores políticos que 
provocaram sucessivas trocas na presidência da CAPES, houve um 
atraso na elaboração e divulgação dos resultados da última avaliação, 
prevista para 2020.
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analisados e as respectivas pontuações. A ficha de avaliação 
dos programas acadêmicos da área de Sociologia4 está dividi-
da em três áreas de mesmo peso — programa, formação e im-
pacto na sociedade. Cada uma delas é composta por subitens 
com pesos diferentes. 

O primeiro ponto diz respeito à proposta do programa, 
com foco nas linhas e nos projetos de pesquisa desenvolvi-
dos e na articulação das linhas com a estrutura curricular; 
na composição do corpo docente, infraestrutura, entre outros 
critérios. No que se refere ao currículo, a ficha de avaliação é 
bem abrangente. Eles devem ser compostos por um conjunto 
de disciplinas obrigatórias, de natureza teórica e metodoló-
gica, relacionadas à área de concentração; e por disciplinas 
optativas, que devem estar conectadas às linhas de pesquisa 
do programa. Importante ressaltar que não há da CAPES ou 
do Ministério da Educação um currículo mínimo a ser segui-
do pelos programas, como no caso dos cursos de graduação. 
Não são elencados os conteúdos mínimos que se espera da 
formação pós-graduada. Os programas têm liberdade e fle-
xibilidade para compor seus currículos de acordo com seu 
perfil e sua área de concentração, respeitando as orientações 
formuladas pela coordenação das áreas. Esse ponto foi cele-
brado por alguns teóricos que se refletiram sobre a relação 
entre graduação e pós-graduação em Ciências Sociais no Bra-
sil (Maggie, 1991) e considerado por outros como inovador 
no desenvolvimento do sistema de pós-graduação brasileiro 
(Durham, 2005).

O segundo eixo da avaliação se refere à produção acadê-
mica dos docentes e discentes medida, sobretudo, pela qua-
lidade das teses e dissertações produzidas. Além do teor dos 
trabalhos, são observados a relação com as linhas de  pesquisa 

4 Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-
de-conteudo/documentos/avaliacao/FICHASOCIOLOGIA_def.pdf>. 
Acesso em: 28 fev. 2022.



O que os currículos dizem sobre a formação. . .    [ 21 ]

e áreas de concentração do programa, bem como os desdo-
bramentos em publicações futuras. A produção acadêmica 
inclui, ainda, a publicação de artigos, livros, capítulos e a 
apresentação de trabalho em congressos. Também é objeto 
de avaliação a produção acadêmica e o destino profissional 
dos egressos, definidos como aqueles formados nos últimos 
cinco anos. São examinados o percentual dos que atuam na 
docência, tanto na educação básica quanto no nível superior, 
bem como aqueles que exercem atividades no terceiro setor, 
na gestão, avaliação e implementação de políticas públicas. 

Apesar da inclusão na avaliação do destino profissional 
dos egressos, que passa a ser um critério importante da qua-
lidade da formação oferecida, esse quesito tem peso menor 
em comparação à produção acadêmica tanto dos discentes 
quanto dos próprios egressos, cenário que não se altera na 
avaliação dos mestrados profissionais. Isso pode indicar que 
há, nas avaliações, uma ênfase na produção acadêmica e cien-
tífica em detrimento da dimensão prática da inserção profis-
sional dos egressos. Ou seja, conta mais para a qualidade de 
um programa a sua produção acadêmica, o desenvolvimento 
científico, do que a inserção profissional de egressos. Isso re-
vela o propósito e a finalidade da pós-graduação na modali-
dade profissional. 

Por fim, o último eixo de avaliação — o impacto na socie-
dade — diz respeito à inovação da produção intelectual, refle-
tida nos artigos e livros publicados e no incentivo à atuação 
dos docentes na graduação ministrando aulas, orientando 
estudantes e desenvolvendo projetos de iniciação científica. 
Outro item avaliado é o impacto econômico, social e cultural 
do programa, traduzido no envolvimento da formulação, im-
plementação e avaliação de políticas públicas, em programas 
de educação básica, em projetos de extensão e popularização 
científica e de produção técnica. O último item é a interna-
cionalização e a visibilidade do programa, que analisa os pro-
jetos de pesquisa que obtém financiamento internacional ou 
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que são desenvolvidos em parceira com instituições estran-
geiras, além da publicação em revistas internacionais. 

Chama a atenção que, mesmo no eixo sobre o impacto 
dos programas na sociedade, a maior parte dos itens se re-
fira à atividade de pesquisa dos docentes, seja na produção 
científica, seja na internacionalização. Há pouca menção à 
articulação com a sociedade em projetos de extensão e na 
educação básica, por exemplo. Ou seja, o impacto na socieda-
de é mensurado sobremaneira pela divulgação das pesquisas 
em periódicos científicos, de circulação restrita aos pares, em 
detrimento da aplicação desse conhecimento em diversos do-
mínios sociais como a educação e as políticas públicas. Mes-
mo quando visa ao exterior, à sociedade, mantém as atenções 
voltadas para dentro, para a universidade. 

A única distinção em termos de avaliação dos  programas 
acadêmicos e profissionais está no peso relativo ao item im-
pacto na sociedade. É esperado que os programas profissio-
nais incidam mais diretamente fora da academia, o que se tra-
duz na pontuação que esse quesito tem na ficha de avaliação.

Outro documento da área de Sociologia que apresenta 
orientações mais sistemáticas sobre a formulação das gra-
des curriculares é o documento orientador de apresentação 
de proposta de cursos novos,5 publicado em 2021. Em con-
sonância com os critérios presentes na ficha de avaliação, a 
proposta de cursos novos determina que tanto os programas 
de natureza acadêmica quanto os profissionais ofereçam dis-
ciplinas obrigatórias de caráter teórico e metodológico, que 
contemplem uma bibliografia atualizada dos principais de-
bates intelectuais nacionais e internacionais; e disciplinas 
optativas, de livre escolha dos estudantes, relacionadas às 
linhas de pesquisa do programa. Espera-se que as pesquisas 

5 Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-
de-conteudo/documentos/avaliacao/SOCIOLOGIA_APCN_21.pdf>. 
Acesso em: 28 fev. 2022.
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desenvolvidas pelos estudantes estejam conectadas com es-
sas linhas. A formação oferecida tem uma dupla dimensão: 
teórica e metodológica associada à área de concentração do 
programa, e prática, ligada ao tema de pesquisa do discente.

Outras recomendações aos cursos novos é a especifi-
cação das diferenças entre as disciplinas oferecidas para o 
mestrado e o doutorado, quando o programa oferece os dois 
cursos. Os programas interdisciplinares, como os de Ciências 
Sociais, Sociologia e Antropologia e Sociologia e Política pos-
suem orientações específicas: eles devem oferecer disciplinas 
que integrem as áreas de conhecimento; as linhas de pesqui-
sas devem ser temáticas e não disciplinares e a composição do 
corpo docente deve ser proporcional às áreas que constituem 
o programa para que a formação seja de fato interdisciplinar.

Essa estrutura curricular segmentada em disciplinas 
obrigatórias, mais gerais, e optativas mais específicas, liga-
das às linhas de pesquisa, parece seguir a mesma lógica dos 
currículos da graduação em Ciências Sociais apresentada por 
Glaucia Villas Bôas (1995): há um conjunto de disciplinas teó-
ricas ligadas aos campos do conhecimento e diversas discipli-
nas optativas associadas aos problemas de pesquisa. Embora 
a oposição entre teoria e prática, humanismo e pragmatismo 
na composição dos currículos seja uma falsa dicotomia, como 
a autora aponta, parece haver na formação da graduação pou-
co espaço para articulação e integração entre esses polos que 
possibilitam a operacionalização de conceitos e teorias, im-
portantes para a exercício profissional em diversos setores.

A análise dos currículos dos programas de pós-gradua-
ção em Antropologia feita por Wilson Trajano Filho (2018) 
fornece um caminho para compreender os programas de 
Sociologia. A pesquisa comparou a estrutura curricular dos 
21 programas de pós-graduação em Antropologia existentes 
entre 2004 e 2012. Esses programas tinham uma grade cur-
ricular semelhante no que se refere ao número de disciplinas 
que devem ser cursadas e aos conteúdos previstos. A maioria 
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dos cursos de mestrado era composta de seis disciplinas: três 
obrigatórias, de caráter teórico e metodológico, e três optati-
vas. No doutorado havia uma dificuldade, sinaliza o autor, em 
identificar a quantidade de disciplinas que deveriam ser cur-
sadas em função das múltiplas atividades que contavam cré-
ditos como seminários de teses, estágios curriculares e cursos 
voltados à orientação, em estilo tutorial.

Se na graduação em Ciências Sociais os currículos pare-
cem seguir uma “lógica de acumulação” (Villas Bôas, 1995) 
com a sucessiva incorporação de mais disciplinas ao longo do 
tempo e sem alterações profundas, na pós-graduação, ava-
lia Trajano Filho (2018), houve uma diminuição progressiva 
das disciplinas que deveriam ser cursadas. Na interpretação 
dele, os programas de pós-graduação em Antropologia estão 
no meio do caminho entre o modelo norte-americano, mais 
longo e com mais disciplinas, e o modelo europeu, mais cur-
to, com menos disciplinas, baseado na relação de tutoria en-
tre orientador e orientando. Nos Estados Unidos, os cursos 
de doutorado em Antropologia tinham uma duração média 
de sete a oito anos. Desses, três eram destinados ao perío-
do formativo, composto por 16 a 20 disciplinas. O trabalho 
de campo tinha duração mínima de um ano. Completavam 
a formação os exames de qualificação, redação do trabalho e 
defesa. Em contraposição, na Europa, os doutorados tinham 
duração média de quatro anos. Nesse período, os estudantes 
se concentravam na literatura específica do campo de estudo 
e desenvolviam as atividades de pesquisa em estreita ligação 
com o orientador. 

No Brasil, prossegue Trajano Filho (2018), a formação 
teórica ocorre no mestrado, que oferece mais disciplinas for-
mativas em comparação ao doutorado. Essas tinham como 
foco o estudo de textos clássicos produzidos até a década de 
1970. Pouca ênfase era dada às pesquisas empíricas mais con-
temporâneas e à bibliografia nacional. Como resultado, os es-
tudantes não conseguiam articular os textos teóricos com os 
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problemas atuais de pesquisa. No doutorado, a atenção recaía 
no desenvolvimento da pesquisa, com disciplinas voltadas 
para elaboração de projetos de tese e que versavam sobre o 
tema de pesquisa específico. 

[ . . . ]  Como em muitos mestrados, a formação vai muito pouco 
além de alguns poucos cursos de história ou teoria básica da 
disciplina, complementada aqui ou ali com um seminário de 
método, um curso de leitura com o orientador e um estágio 
docente ou algumas atividades extracurriculares, como a par-
ticipação em eventos da área, a formação doutoral é muitas 
vezes limitada ao tema específico da tese (Trajano Filho, 2018, 
p. 193).

A ausência de um currículo mínimo, apontado por 
Durham (2005) como a marca inovadora no desenvolvimen-
to do sistema de pós-graduação brasileiro não foi capaz de 
promover uma grande diversificação entre os programas, so-
bretudo nas Ciências Sociais. Na percepção da autora, os cur-
sos de pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil seguem 
uma orientação semelhante, na esteira da avaliação feita por 
Trajano Filho (2018): cursos segmentados entre uma for-
mação teórica voltada para a reflexão de autores clássicos e 
contemporâneos da área de concentração do programa e uma 
formação prática, orientada para o desenvolvimento das pes-
quisas dos estudantes. 

Essa perspectiva é seguida por Silke Weber (2005) na 
apreciação da estrutura curricular dos programas de pós-gra-
duação em Ciências Sociais no início do século XXI. A preva-
lência da formação teórica associada aos temas de pesquisas 
de docentes e estudantes, avalia a autora, contribui para o 
progresso científico e favorece a inserção profissional qualifi-
cada dos formados, sobretudo na docência de nível superior. 
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análise da estrutura CurriCular dos prograMas

de pós-graduação eM soCiologia no Brasil:
repetição de uM MesMo padrão? 

O primeiro exercício de análise da estrutura curricular 
e dos regimentos internos dos programas de pós-graduação 
em Sociologia considerou o tempo de criação dos programas, 
separados em grupos. O grupo 1 reuniu cinco programas cria-
dos entre as décadas de 1960 e 1990. São eles: Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de 
Pernambuco (PPGS/UFPE); Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia da Universidade Federal de Brasília (PPGSOL/
UnB); Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Univer-
sidade de São Paulo (PPGS/USP); Programa de Pós-Gradua-
ção em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (PPGSA/UFRJ) e Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia (PP-
GCS/UFBA). No grupo 2 encontra-se os programas criados 
entre os anos 2000 até 2019: Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria 
(PPGCS/UFSM); Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo (PPGCS/
UFES); Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Estadual de Maringá (PPC/UEM); Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do 
Mato Grosso (PPGS/UFMT) e Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Universidade Federal do Maranhão 
(PPGS/UFMA campus Imperatriz). Havia um pressuposto 
de que o tempo de criação do programa poderia ter algum 
efeito sobre a orientação curricular. Vale mencionar que a 
área de Sociologia na CAPES engloba os programas de So-
ciologia, Ciências Sociais, Sociologia e Antropologia e Socio-
logia e Política. Dentre os programas analisados temos cinco 
de Sociologia, quatro de Ciências Sociais e um de Sociologia 
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e Antropologia. Entre os mais antigos, que compõem o pri-
meiro grupo, há um predomínio de programas de Sociologia. 
No segundo grupo, a maioria são de Ciências Sociais. 

Os cincos programas do primeiro grupo são semelhan-
tes. Todos têm como objetivo declarado o fomento ao desen-
volvimento da pesquisa científica e a formação de quadros 
altamente qualificados para atuação na pesquisa e na do-
cência no nível superior. O treinamento para a atuação em 
outras atividades profissionais como consultoria e assessoria 
em pesquisas e projetos sociais em outros espaços aparece de 
forma secundária.

Esses programas oferecem cursos de mestrado e douto-
rado que possuem tempos de titulação e carga horária dis-
tintas. No mestrado, o tempo máximo para a defesa é de 24 
meses, com exceção do PPGS/USP que permite a titulação 
nesse nível em 30 meses. No doutorado, o tempo máximo é 
de 48 meses em todos os programas. Para obter o título de 
mestre ou doutor os estudantes devem seguir as seguintes 
exigências: a) cumprir os créditos referentes às disciplinas 
obrigatórias e optativas; b) ser aprovado no exame de qua-
lificação, etapa que tem como objetivo avaliar o andamento 
da pesquisa do estudante; c) atuar em atividades de docên-
cia na graduação sob supervisão, critério que é exigido em 
alguns programas para o doutorado, mas que é obrigatório 
para todos os bolsistas da CAPES; d) defesa da dissertação ou 
tese. Alguns programas requerem também a participação dos 
estudantes nas atividades extracurriculares como palestras, 
conferências, seminários, entre outras.

No que se refere à estrutura curricular, todos os progra-
mas desse grupo dividem as disciplinas entre obrigatórias e 
optativas. A maioria deles estabelece sete disciplinas obriga-
tórias no mestrado, com exceção do PPGS/USP que estabele-
ceu quatro. No doutorado, a quantidade de disciplinas varia 
entre três e nove, com predomínio das obrigatórias. Confir-
mando as análises dos currículos de pós-graduação feitas 
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por outros  pesquisadores, verificou-se aqui uma estrutura 
padrão. As disciplinas obrigatórias têm caráter teórico e são 
direcionadas para os debates clássicos e/ou contemporâneos 
da Sociologia. As disciplinas metodológicas, também obriga-
tórias, assumem dois formatos: a) epistemológico, com a dis-
cussão sobre os parâmetros científicos, a construção de um 
objeto de pesquisa e/ou b) natureza aplicada, voltada para as 
técnicas de pesquisa quantitativa e/ou qualitativas e a análise 
de dados. Há ainda disciplinas orientadas para o projeto de 
pesquisa do estudante, quase sempre inserida como obriga-
tória no doutorado e facultativa no mestrado.

Algumas diferenças na estruturação dos currículos me-
recem destaque. O PPGS/UFPE oferece três disciplinas obri-
gatórias de metodologia: uma de natureza epistemológica, 
outras sobre as abordagens quantitativas e qualitativas. Esse 
parece ser um diferencial nesse conjunto de programas de 
pós-graduação ora analisados, já que nenhum outro ofere-
ce tantas disciplinas obrigatórias de metodologia, revelando 
que a preocupação com o treinamento para a pesquisa está no 
horizonte dessa instituição. Em geral, os demais programas 
ofertam uma disciplina que congrega essas três perspectivas 
ou oferecem as três separadamente e o estudante escolhe 
aquela que julga mais adequada à sua formação. 

Já o PPGSOL/UnB reserva duas disciplinas obrigatórias, 
das quatro que devem ser cursadas, para a participação em 
atividades extracurriculares desenvolvidas pelo programa. 
Ao final de cada semestre, o estudante deve apresentar um 
relatório das atividades que frequentou. A depender do tipo 
de atividade oferecida, essa estrutura pode ser uma alterna-
tiva eficaz para promover a articulação entre teoria e prática, 
fundamental para a formação dos estudantes, além de ser um 
mecanismo de atualização no debate sociológico.

No que se refere ao conteúdo, as disciplinas obrigató-
rias de teoria sociológica clássica apresentam uma discus-
são sobre os autores considerados fundadores da tradição 
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 sociológica. Marx, Weber e Durkheim, e seus comentadores, 
seguem sendo uma unanimidade, seguidos por Simmel e 
Tocqueville e alguns outros autores. Na teoria contemporâ-
nea, há uma grande diversificação de perspectivas teóricas, a 
maioria delas desenvolvidas na segunda metade do século XX 
na Europa e nos Estados Unidos. São exemplos de autores e 
abordagens contempladas nas ementas: interacionismo sim-
bólico (Erving Goffman e Howard Becker), etnometodologia 
(Harold Garfinkel); estruturação (Anthony Giddens e Mar-
garet Archer), pós-estruturalismo (Michel Foucault e Judith 
Butler), teoria da prática (Pierre Bourdieu), reconhecimento, 
identidade e diferença (Nancy Fraser, Axel Honneth e Stuart 
Hall), Escola de Frankfurt (Adorno e Horkheimer), entre ou-
tros. No PPGSA/UFRJ há uma disciplina obrigatória para 
cada área. A teoria antropológica reúne os debates clássicos 
e contemporâneos. Já no PPGCS/UFBA, há uma disciplina 
de teoria social clássica que embora tenha autores das três 
áreas, parece dar mais ênfase à Sociologia. Esse é um desafio 
dos programas de Ciências Sociais, de manter o equilíbrio e 
a proporcionalidade entre as áreas que compõem o programa 
por definição interdisciplinar. 

As disciplinas eletivas são marcadas pela quantidade e 
pluralidade. Os programas citados disponibilizam de 40 a 
60 disciplinas, de livre escolha dos estudantes, mas que não 
são oferecidas todos os semestres. Há, portanto, uma rota-
tividade. Geralmente estão associadas às linhas de pesquisa 
e podem ser definidas pela combinação entre subdivisões da 
Sociologia, como por exemplo, Sociologia urbana, Sociologia 
da cultura; e abordagens temáticas como estratificação e mo-
bilização social, Estado, poder e instituições.

Os programas de pós-graduação em Sociologia e/ou 
Ciências Sociais que foram criados a partir dos anos 2000 
formam o grupo 2. Em função do tempo de criação, apenas 
dois deles possuem cursos de mestrado e doutorado. Os ou-
tros três oferecem somente cursos de mestrado. A análise 
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da estrutura curricular e da organização dos programas mos-
trou mais semelhanças que diferenças em relação aos do pri-
meiro grupo. A distinção fundamental encontra-se nas disci-
plinas eletivas, como veremos mais adiante.

Os objetivos determinados pelos programas seguem a 
mesma lógica dos primeiros: ênfase na formação de pesqui-
sadores e docentes para atuação no ensino superior e fomen-
to ao desenvolvimento científico, mas há um destaque maior 
na preparação de profissionais para inserção em órgãos pú-
blicos e privados em atividades de planejamento, assessoria, 
consultoria.

O tempo para a conclusão dos cursos de mestrado e dou-
torado é o mesmo dos previstos para os programas do grupo 
1, com exceção do PPGS/UFMA que estabelece um tempo 
máximo de 30 meses para o mestrado. Para obter o título é 
necessário cumprir os créditos das disciplinas obrigatórias 
e optativas, defender a dissertação ou tese dentro do prazo 
 estabelecido, ser aprovado no exame de qualificação e realizar 
o estágio docência, oferecido em pelo menos três programas, 
sendo obrigatório aos bolsistas. O PPGCS/UFES e o PPGS/
UFMA permitem que a publicação de um artigo nos estratos 
da Qualis definidos na ficha de avaliação da área substitua 
uma disciplina eletiva. Essa estratégia pode incentivar a pro-
dução intelectual dos discentes, que é um dos critérios para a 
avaliação dos programas de pós-graduação.

A quantidade de disciplinas que devem ser cursadas no 
mestrado varia de cinco a oito, com predomínio das obriga-
tórias. Nos dois cursos de doutorado, a quantidade são sete, 
com quatro obrigatórias, em um programa; e dez, com oito 
obrigatórias, no outro.

Salvo a manutenção da mesma estrutura padrão dos 
currículos entre os programas mais antigos e mais novos — 
disciplinas teóricas, metodológicas e voltadas para o projeto 
de pesquisa dos estudantes — é possível observar algumas di-
ferenças. Os programas de Ciências Sociais apresentam três 
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arranjos distintos de disciplinas obrigatórias: a) oferta de dis-
ciplinas obrigatórias das três áreas que formam as Ciências 
Sociais, é o caso do PPGCS/UFSM; b) oferta das três disci-
plinas (teoria sociológica, antropológica e política), tendo o 
estudante liberdade para escolher duas, exemplo do PPGCS/
UFES; e c) oferta de uma disciplina genérica de teoria so-
cial, que congrega as três áreas, é o caso do PPC/UEM e do 
 PPGCS/UFBA, do primeiro grupo. 

Esse último arranjo, a princípio, é aquele que estabelece 
o formato mais interdisciplinar e integrador, já que promo-
ve uma articulação dos campos em uma mesma disciplina. O 
exame das ementas, contudo, revelou que essa proposta for-
talece a perspectiva sociológica em detrimento das demais. A 
seleção dos professores com formação antropológica e políti-
ca poderia alterar esse cenário com a escolha de abordagens e 
perspectivas teóricas da sua área de formação. 

O segundo modelo, que oferece as três disciplinas, 
mas permite que o aluno escolha apenas duas, também é 
 problemático porque pode fragmentar a formação, já que dá 
ênfase apenas a duas áreas ou uma. O primeiro modelo, que 
oferece as três disciplinas como obrigatórias parece, em um 
 primeiro momento, aquele que melhor contempla uma for-
mação de fato interdisciplinar, com todas as áreas tendo o 
mesmo destaque. 

As disciplinas sociológicas de caráter obrigatório se 
dividem entre clássicas e contemporâneas. As primeiras 
têm como enfoque a discussão dos fundadores da discipli-
na como a relação indivíduo-sociedade e as questões da so-
ciedade moderna. Marx, Weber, Durkheim e Simmel foram 
unanimidades nos currículos. Na Sociologia contemporânea 
há uma capilaridade maior de autores sem grande diferen-
ça em relação aos currículos do grupo 1, mas com a exceção 
de contemplar abordagens e autores do Sul Global em alguns 
programas como Boaventura de Sousa Santos e Aníbal Qui-
jano. Na Antropologia, as disciplinas clássicas voltam-se para 
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as tradições fundadoras norte-americanas, francesas e britâ-
nicas do  século XIX; já as contemporâneas englobam obras de 
autores do século XX como James Clifford, George Marcus, 
Clifford Geertz, Tim Ingold, Marshal Sahlins, Victor Turner, 
Eduardo Viveiros de Castro. Na Ciência Política, as discipli-
nas clássicas abarcam um amplo espectro temporal de tra-
dições teóricas que vão desde Platão e Aristóteles, passando 
por Maquiavel e os contratualistas, por exemplo. A disciplina 
contemporânea reúne obras da segunda metade do século XX 
voltadas para a discussão sobre elitismo e sua incorporação 
pelos Estados Unidos até os desdobramentos da conciliação 
entre empiria e teoria. 

As disciplinas eletivas guardam as maiores diferenças 
entre os programas dos grupos 1 e 2. De início, chama a aten-
ção o número reduzido de disciplinas ofertadas por progra-
mas do grupo 2, o que pode ter relação com o tempo de criação 
e com a manutenção, na estrutura curricular dos programas 
mais antigos, das disciplinas disponibilizadas anteriormente. 
A quantidade de disciplinas varia de 14 a 51, mas a maioria 
oferece, em média, 30 eletivas, número bem menor que as 40 
ou 60 disciplinas do grupo 1. As disciplinas são temáticas, as-
sociadas às linhas de pesquisa e envolvem outros interesses, 
como os debates recentes sobre decolonialidades. Três pro-
gramas têm eletivas sobre políticas públicas, que não são ofe-
recidas pelos programas do grupo 1, o que pode indicar uma 
preparação mais adequada para a atuação profissional em 
instituições governamentais, do terceiro setor ou movimen-
tos sociais que lidam com essa temática. Isso depende dire-
tamente da forma como a disciplina se desenvolve na prática 
e, sobretudo, da habilidade e competência do professor para 
abordar essas questões. Dois programas têm eletivas sobre 
pensamento social e político brasileiro, oportunidade para 
discussão de temas e autores nacionais com maior profun-
didade. Finalmente, o PPC/UEM oferece uma eletiva sobre 
didática e metodologia no ensino superior, único programa 
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entre os analisados que possibilita um momento de reflexão 
sobre a atividade profissional a que se destina a formação da 
maioria dos programas: docência de nível superior. 

Esse parece ser um ponto de contradição na maior par-
te dos programas. Se por um lado, há o objetivo alardeado 
da formação de profissionais qualificados para atuarem na 
docência de nível superior, e alguns deles sinalizarem tam-
bém para a docência na educação básica, por outro, há uma 
ausência de reflexão sistemática sobre práticas pedagógicas 
adequadas para esse nível de ensino. É importante lembrar 
que muitos estudantes da pós-graduação são egressos de ba-
charelados em Ciências Sociais e demais áreas. Não tiverem, 
portanto, contato com as discussões sobre educação advin-
das dos cursos de licenciatura e não estão preparados para a 
atividade de docência, já que não receberam essa formação 
nem na graduação nem na pós. É como se para o exercício da 
docência no ensino superior fosse necessário apenas o domí-
nio de um conjunto de conteúdos teóricos em um determina-
do campo. Não há preocupação com a forma de transmissão 
desse conteúdo nem com os mecanismos práticos de prepa-
ração e planejamento das aulas e avaliações. O único momen-
to em que o estudante de pós-graduação tem contato com o 
universo da docência é no estágio, que permite uma imersão 
na prática, mas não é suficiente para a formação completa 
de um professor. Fora que esses estágios, como vimos, são 
obrigatórios apenas para bolsistas da CAPES no doutorado, 
em programas que ofereçam as duas modalidades, de acordo 
com a Portaria n.o 34, de 30 de maio de 2006.6 Essa ausên-
cia reforça certa negligência com a formação de professores 
em detrimento à formação de pesquisadores, perspectiva que 
encontra ressonância também nos cursos de graduação em 
Ciências Sociais (Tabac, 2021).

6 Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/portaria-034-2006-pdf >. Acesso em: 10 mar.2022.
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Outro ponto de destaque na análise dos currículos é a 
baixa presença de sociólogos e sociólogas brasileiros nas 
 disciplinas obrigatórias, sobretudo nas teorias clássicas e 
contemporâneas, que ainda estão restritas aos autores euro-
peus e norte-americanos majoritariamente. A reflexão sobre 
Brasil se limita às eletivas temáticas e àquelas sobre pensa-
mento social e político brasileiro, que estão presentes em 
poucos programas.

Considerações finais

O que a análise dos currículos formais dos cursos de 
pós-graduação da área de Sociologia pode nos dizer sobre a 
formação oferecida por esses programas? De início, é impor-
tante ressaltar que existe uma diferença entre as diretrizes 
curriculares, formalmente estabelecidas pelos programas, e 
o que de fato é feito em sala de aula. Os professores têm au-
tonomia para propor outras abordagens teóricas dentro das 
orientações elencadas nas ementas. Mas elas seguem sendo 
ferramentas primordiais para balizar o ideal de formação que 
se espera em cada disciplina e, de alguma forma, indicam o 
caminho que deve ser seguido pelos docentes. 

Os currículos revelam uma contradição entre os objeti-
vos declarados pelos programas e a formação oferecida. Há 
uma distância entre o discurso e a prática. Se por um lado, 
os programas estão orientados para a formação de pesqui-
sadores e docentes de nível superior, pela articulação entre 
ensino e pesquisa, por outro, não estão claros os mecanismos 
acionados para tal efetivação. O número reduzido de discipli-
nas metodológicas, responsáveis pelo treinamento na pesqui-
sa, aliado à ausência de reflexão sobre prática pedagógica e 
atividade docente são indicadores de uma formação que não 
consegue atingir aquilo que se propõe. Afora melhor juízo, 



O que os currículos dizem sobre a formação. . .    [ 35 ]

os programas talvez não estejam alcançando suas metas de 
formar bem pesquisadores, nem professores. 

O segundo ponto é que estes dois polos, pesquisa e en-
sino, tal como dispostos nos programas, são eminentemente 
acadêmicos. A despeito dessa vocação estabelecida pelos mar-
cos legais da pós-graduação stricto sensu no Brasil, alguns 
programas da área de Sociologia afirmam ter como objetivo 
a formação de profissionais para exercer atividades em ór-
gãos do governo, empresas públicas e privadas, organizações 
da sociedade civil. Novamente, a ausência de disciplinas de 
pesquisa aplicada, que ofereçam subsídios para atuação nes-
ses espaços, revela o descompasso entre discurso e prática. O 
campo da Sociologia parece estar destinado à sua autorrepro-
dução, com a formação, ainda que limitada, de pesquisadores 
apenas para atuação no ensino superior. Que efeito essa es-
colha produz na capacidade de perpetuação de um campo de 
conhecimento e no seu poder de atração e recrutamento de 
novos estudantes? Estamos fadados ao encapsulamento nas 
universidades como única perspectiva profissional? 

A formação de sociólogos, em sentido amplo, que consi-
ga ultrapassar os muros da universidade e sua própria autor-
reprodução não pode prescindir do empenho nas disciplinas 
metodológicas alinhadas à formação teórica. É da articulação 
entre teoria e prática, da operacionalização dos conceitos, da 
aplicação das teorias em problemas de pesquisa concretos 
que nasce o diferencial dos nossos cursos. A teoria nos ensi-
na a propor questões, a observar a sociedade e interpretar os 
dados das pesquisas. 

Além disso, deve haver uma mudança na concepção da 
pós-graduação em Sociologia no Brasil. Ela deve ser enten-
dida como um espaço de formação profissional e não ape-
nas de especialização em uma área de pesquisa. Isso inclui a 
criação de novas disciplinas de caráter prático que permitam 
a  atuação em pesquisa social aplicada para suporte de inser-
ção em outros espaços profissionais. 
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Outro ponto que merece destaque, para o cumprimento 
dos objetivos dos programas de pós-graduação, é a formação 
dos docentes, tanto de nível superior quando de nível bási-
co. Para isso, os programas precisam investir em disciplinas 
que reflitam sobre os problemas da educação do ponto de 
vista prático e teórico, que auxiliem os docentes a pensar e 
repensar sua atuação na sala de aula, desde a construção e 
formulação de planos de curso e de aula, até a preparação de 
avaliações e exames. 

As recentes alterações nos critérios de avaliação dos pro-
gramas da área, sobretudo a inclusão de um item sobre o des-
tino profissional dos egressos, é um indicador de que o campo 
se preocupa de fato com o impacto da formação oferecida. 
Mas não é suficiente. Para uma mudança efetiva, que amplie 
as chances de uma inserção qualificada de sociólogos no mer-
cado de trabalho para além das universidades, aumentando o 
alcance da disciplina na sociedade e no debate público, é fun-
damental que sejam criados espaços permanentes de debate 
e reflexão sobre a Sociologia como profissão. As associações 
científicas, mais consolidadas em relação às associações pro-
fissionais, têm o dever de promover e iniciar esse debate para 
manutenção, crescimento e expansão da Sociologia no Bra-
sil. A relevância do campo não pode estar restrita à produção 
intelectual, que se mantém encastelada nas revistas especia-
lizadas, congressos e seminários. A real inserção no debate 
público passa pela ocupação de espaços fora da universidade, 
em instâncias governamentais, empresas privadas, organiza-
ções da sociedade civil, do terceiro setor, movimentos sociais. 
Muito mais que uma mudança nos currículos ou na forma de 
avaliação, precisamos repensar o lugar que a Sociologia quer 
ocupar na sociedade e que tipo de formação é necessária para 
alcançar esse objetivo.
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Capítulo 2
A formação e a atuação profissional

em Antropologia no Brasil atual:
notas do front de batalha

Leonardo Leal Esteves

introdução a uMa jornada de enCantaMento

e resistênCia

Defendi a minha tese de doutorado no Programa de Pós-
-Graduação em Antropologia da Universidade Federal 

de Pernambuco – PPGA/UFPE, em 31 de agosto de 2016, no 
dia em que a presidenta Dilma Rousseff teve o seu manda-
to cassado após um controverso processo de impeachment.1 

1 Em agosto de 2016, a então presidenta Dilma Rousseff foi 
afastada, após um controverso processo de impeachment, sob a acusação 
de ter financiado programas sociais utilizando créditos suplementares 
sem a prévia autorização do Congresso entre 2014 e 2015. Em razão dos 
entendimentos jurídicos distintos acerca do mérito, de vícios do processo 
jurídico, do fato dessa ser uma prática recorrente na maioria das gestões 
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Meses depois daquele dramático dia, participei como ouvinte 
de uma assembleia sindical realizada em 1.o de dezembro de 
2016 na Universidade Federal de Sergipe (UFS), onde eu tra-
balhava como professor substituto no Departamento de Ciên-
cias Sociais (DCS/UFS). 

O auditório do sindicato dos professores da UFS, em 
que aconteceu a referida assembleia, estava completamente 
lotado. Todas as cadeiras estavam ocupadas, havia dezenas 
de professores e estudantes sentados no chão e, além disso, 
uma centena de pessoas aguardava do lado de fora para saber 
o que seria decidido dali a algumas horas. A pauta da reu-
nião era a greve contra a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) n.o 55, apresentada por iniciativa da equipe econômica 
do então presidente Michel Temer. 

A referida proposta, também chamada de “PEC do Teto 
de Gastos Públicos”, instituiria um limite nos investimentos 
pelo Estado atrelado ao índice de inflação durante um perío-
do de 20 anos e desobrigaria, além disso, o governo federal a 
destinar um percentual mínimo do orçamento a áreas funda-
mentais, como educação e saúde, ao contrário do que estava 
previsto na Constituição Federal de 1988.2

Parecia claro para a maioria dos presentes na assem-
bleia que aquilo seria parte de um verdadeiro desmonte de 
eixos importantes do que restava de políticas públicas de 
bem-estar social e de investimentos em áreas estratégicas 
para a minimização das desigualdades estruturais em nosso 

presidenciais, da crise política instalada no país pela oposição ao governo 
desde a eleição da presidenta, diversos setores da sociedade brasileira 
e um considerável número de observadores internacionais passaram a 
considerar o episódio como um golpe de Estado parlamentar.

2 A Constituição Federal de 1988 determinava que fossem 
aplicados, no mínimo, 15% dos recursos da União, 12% dos recursos 
dos estados e 15% dos recursos dos municípios em ações e serviços de 
saúde e 18% das receitas de impostos da União e 25% das receitas e 
transferências dos estados e municípios para a área de educação. 
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país, que tinham sido conquistados e vinham sendo mantidos 
a duras penas no Brasil. 

A maior parte das universidades públicas, com isso, já 
havia decretado greve. Estudantes passaram a ocupar es-
colas, institutos e universidades em todo o país. A UFS, no 
entanto, manteve suas atividades até aquele momento. A 
assembleia tinha sido marcada para aquele dia, justamente 
para definir se os professores iriam acompanhar ou não a de-
cisão que  estava sendo tomada pelos colegas de outros esta-
dos  brasileiros.

Nos meses anteriores, professores e alunos realizaram 
passeatas em Aracaju, em diferentes cidades do Brasil e na 
capital federal. Em várias instituições de ensino foram pro-
movidos debates com a comunidade acadêmica e aulas pú-
blicas. A chamada “grande mídia”, no entanto, parecia invi-
sibilizar completamente as razões daquelas manifestações, 
enfatizando apenas os possíveis “transtornos” provocados 
pelas ocupações, greves e passeatas para o trânsito, para o 
calendário acadêmico das instituições e para o cronograma 
de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Quase nada era dito pelos órgãos de imprensa sobre a 
relevância dos investimentos para a continuidade do aten-
dimento universal promovido pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) em um país tão desigual e diverso como o Brasil. Nada 
sobre a importância dos recursos para a manutenção da uni-
versidade pública e gratuita. Nada sobre a necessidade de 
investimentos públicos regulares em ensino, extensão e pes-
quisa para o desenvolvimento econômico e social do país. En-
quanto isso, jantares eram oferecidos no Palácio da Alvorada, 
em Brasília, para convencer os congressistas a apoiar a PEC. 

Na UFS, os professores e os estudantes pareciam estar 
divididos em três grupos. Uma parte se mostrava aparente-
mente contrária à greve como estratégia de pressão política. 
Uma parte se colocava radicalmente a favor da paralisação. 
Havia ainda, por alguma razão, que ainda hoje eu não  consigo 
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entender, uma outra parte dos professores que parecia ser fa-
vorável à PEC. 

Entre os que concordavam com a gravidade da situação, 
mas que discordavam da paralisação como instrumento de 
mobilização política, defendia-se o argumento de que a gre-
ve seria uma estratégia malvista pela opinião pública e que, 
provavelmente, surtiria pouco ou nenhum efeito na decisão a 
ser tomada em Brasília. Na visão dessas pessoas, seria talvez 
mais eficaz manter as atividades acadêmicas e tentar fomen-
tar a discussão dentro e fora das salas de aula. 

Entre os professores e os estudantes favoráveis à para-
lisação, a exemplo do que estava ocorrendo em diversas ins-
tituições no país, argumentava-se que a greve era historica-
mente uma das únicas ferramentas de pressão política que 
poderia ser verdadeiramente exercida pelos trabalhadores e 
que isso não impediria que o debate e outras formas de mani-
festação sobre a gravidade da proposta permanecessem acon-
tecendo em outras frentes.

A assembleia foi então iniciada às 14h, sob um calor 
insuportável e sob uma temperatura igualmente quente de 
discussões. Argumentos de parte a parte extremamente con-
tundentes, enfrentamentos e acusações graves eram apresen-
tadas pelos professores. Em determinados momentos, por 
muito pouco, não houve troca de socos e pontapés entre os 
presentes. Fiquei assistindo tudo aquilo com muita atenção, 
preocupação e espanto. 

De fato, nada indicava que a deflagração da greve po-
deria reverter uma situação que estava sendo decidida, ao 
que tudo indica, em outras arenas políticas. Por outro lado, 
a não deflagração poderia talvez representar uma omissão à 
proposta que iria, sem dúvida, ter consequências gravíssimas 
para o Brasil. Às 19h30, após mais de cinco horas de discus-
sões, sob um forte clima de tensão, foi decidido que a greve 
seria deflagrada.
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Poucos dias depois, no entanto, no dia 13 de dezembro de 
2016, a PEC n.o 55 foi aprovada com folga pelo Congresso Na-
cional e o governo, que assumiu após o impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff, comemorou o seu plano de congelar 
os investimentos públicos por um período de 20 anos. Tudo 
indica que, a partir dali, seriam momentos difíceis e muito 
diferentes daqueles que meus colegas e eu experimentamos e 
imaginamos ao traçar anos antes, uma trajetória acadêmica e 
profissional na área de Antropologia. A seguir, apresento um 
pouco desse percurso, voltando no tempo e indicando alguns 
passos dessa jornada de encantamento e resistência.

voltando no teMpo ou o arreBataMento

pela antropologia

A minha aproximação ao campo da Antropologia foi for-
temente influenciada por experiências e pelo contato que tive 
com alguns professores. Em junho de 2004 ocorreu uma me-
morável Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), no Centro 
de Convenções de Pernambuco, situado na cidade de Olinda. 
Diversos colegas de outras instituições comentam ainda hoje 
sobre aquele evento, realizado há quase 18 anos que — sem 
dúvida — foi inesquecível para mim por numerosas razões. 

Na época, eu havia acabado de concluir a graduação 
em Psicologia, pela Universidade Católica de Pernambuco 
( UNICAP), e estava próximo à conclusão de minha segunda 
graduação no curso de Turismo, pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Havia cursado disciplinas de Antro-
pologia nas duas graduações e passei a me interessar forte-
mente por essa área de conhecimento. 

Em Psicologia, discussões propostas pela psicologia so-
cial, sociologia, cultura brasileira e filosofia já me chamavam 
a atenção. Em Turismo, por sua vez, me interessava sobretu-
do pelos debates que ocorriam nas disciplinas sociologia do 
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turismo, geografia, patrimônio e história da cultura. A Antro-
pologia exerceu em mim, no entanto, uma espécie de arreba-
tamento nas duas graduações. Fiquei encantado com aquele 
campo de saber crítico, teoricamente denso, empiricamente 
enraizado, politicamente engajado e sensível à diversidade 
humana, com base nas discussões iniciais nas disciplinas que 
tive em ambos os cursos, mas, principalmente, após a minha 
participação na 24.a RBA.

Naquele congresso, participei como ouvinte do grupo de 
trabalho (GT) “Ritos da Cultura Popular”, coordenado pela 
professora Maria Laura Cavalcanti (UFRJ) e pelo professor 
Wilson Trajano Filho (UnB). Na época, além de estar inte-
ressado em compreender um pouco mais o ofício antropo-
lógico, me chamava a atenção toda a efervescência artística 
associada ao chamado “Movimento Mangue Beat”, que teve 
seu auge na década de 1990 e exerceu influências importan-
tes nos campos da música, da literatura, do cinema, das ar-
tes visuais, da moda e da cultura popular em Pernambuco. 
Tinha, por essas razões, um forte entusiasmo por diferentes 
discussões relativas à prática antropológica, bem como aos 
estudos em torno de toda a efervescência artística e cultural 
que ainda exercia ecos importantes em nossa cidade naquele 
período. Achei então que aquele GT pudesse ter algo a ver 
com os meus interesses. 

Não sabia, no entanto, que a partir daquela participa-
ção, minha carreira profissional e acadêmica iria tomar um 
rumo completamente inesperado. As discussões do grupo de 
trabalho — estimuladas especialmente pela professora Maria 
Laura — foram de tal modo inquietantes e impactantes que 
passei dias refletindo a respeito daquela área de conhecimen-
to. Revisei posteriormente algumas leituras e resolvi adquirir 
alguns livros. Dias depois, escrevi para o professor Antônio 
Motta —com quem havia cursado Antropologia na UFPE — 
para compartilhar meus interesses e algumas inquietações. 
Ele então me sugeriu tentar participar de um curso de  Cultura 
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Popular que iria ser ministrado pela professora Lady  Selma 
Albernaz, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia 
da UFPE, na condição de aluno especial.

A condição de aluno especial era concessão dada excep-
cionalmente aos discentes não vinculados ao referido pro-
grama que desejavam cursar alguma disciplina eletiva na 
pós-graduação. Para isso, seria necessário encaminhar uma 
carta de intenções à docente, expondo as razões e os conheci-
mentos prévios que se tinha acerca da Antropologia. Escrevi 
então para a professora e acabei sendo selecionado. Duran-
te as aulas, mesmo não sendo oficialmente um aluno regular 
do programa, participei ativamente dos seminários, debates 
e atividades. Ao final do semestre, já estava completamente 
envolvido e fascinado por aquela área do conhecimento. 

As discussões propostas pela professora Lady Selma 
eram de uma riqueza desconcertante, combinando uma apri-
morada densidade teórica e uma diversificada experiência 
de campo. Na ocasião, a professora Lady Selma Albernaz 
havia acabado de defender seu doutorado na UNICAMP so-
bre o Bumba Meu Boi no Maranhão e trazia uma espécie de 
renovação nos debates em torno das culturas populares em 
Pernambuco, combinando além das tradicionais discussões 
acerca de rituais e festas, aspectos relacionados a relações de 
poder, políticas públicas, relações econômicas, performance, 
gênero, dentre outros aspectos. 

Convidei posteriormente a professora para orientar o 
meu trabalho de conclusão do curso na graduação em Turis-
mo sobre a participação de turistas do Brasil e do exterior em 
uma centenária nação de maracatu, chamada “Maracatu Es-
trela Brilhante do Recife”.3 Os maracatus são expressões cul-
turais fortemente associadas à trajetória afrodiaspórica e às 
religiões de matriz africana no Brasil, submetida localmente 

3 Ver: Esteves (2006).
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a um longo e sistemático processo de perseguição e de silen-
ciamento em diferentes momentos da história. 

Nas últimas décadas, no entanto, havia um intenso flu-
xo de visitantes de diversas partes do Brasil e até mesmo de 
outros países à sede daquele maracatu, nos meses que ante-
cediam o Carnaval e nos dias de festa, interessados em uma 
espécie de turismo afrocentrado para participar ativamente 
de seus ensaios, rituais e desfiles. A partir do contato com es-
ses visitantes nacionais e internacionais, o Maracatu Estrela 
Brilhante recebia também convites para ministrar oficinas e 
realizar apresentações artísticas em diversas cidades do país 
e do exterior. Realizei então a pesquisa, buscando compreen-
der os processos de circulação e as trocas estabelecidas entre 
os turistas e os integrantes do Estrela Brilhante. 

Ao longo da pesquisa, no entanto, percebi que havia tam-
bém uma série de tensões decorrentes das relações de poder 
e assimetrias socioeconômicas entre as pessoas consideradas 
“de dentro” e “de fora” do maracatu. Assim que conclui o cur-
so de Turismo, resolvi então submeter um projeto de pesquisa 
à seleção do mestrado no PPGA-UFPE, buscando analisar a 
participação de jovens de classe média nos maracatus do Re-
cife. Fui selecionado e, como bolsista do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), passei 
a desenvolver a pesquisa de campo. Cheguei à Antropologia 
dessa forma e considero ter iniciado mais sistematicamente 
a minha trajetória de formação e atuação profissional como 
antropólogo nesse período.

a forMação eM antropologia e o aMBiente

da pós-graduação 

Ingressei no curso de mestrado no Programa de Pós-
-Graduação em Antropologia da UFPE em março de 2006, 
junto com mais 13 colegas de diferentes regiões do país, 
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 encontrando um ambiente acadêmico de interlocução e de 
formação extremamente rico, diverso e estimulante. Na épo-
ca, quase todos os meus colegas puderam ter acesso a bolsas 
para se fixar na cidade e desenvolver suas pesquisas, finan-
ciadas pelo CNPq, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) ou pela Fundação de Am-
paro à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE).

Durante o período do mestrado tivemos, além disso, a 
oportunidade de receber em nosso programa diversos pro-
fessores e profissionais convidados de destacada experiência 
e atuação no Brasil e no exterior. Esses convidados ministra-
vam conferências e ofertavam minicursos e disciplinas eleti-
vas que proporcionaram uma oportunidade ímpar para com-
preensão e aprofundamento de determinados temas, bem 
como para ampliação dos nossos horizontes de formação e 
projetos de atuação profissional na área de Antropologia. 

Era um período também que percebíamos uma abertu-
ra do campo de trabalho e compreensão cada vez maior da 
importância da inserção de antropólogos, tanto na área aca-
dêmica, quanto em diferentes instituições governamentais, 
como no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Ministério 
Público da União (MPU), Ministério da Cultura (MINC), Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 
secretarias especiais do governo, museus, diferentes órgãos 
públicos locais, bem como em Organizações Não Governa-
mentais (ONGs). 

Além disso, existia um ambiente permanente de inter-
locução e difusão de pesquisas, proporcionado pelo estímulo 
à participação nos diversos congressos, simpósios e outras 
atividades científicas que eram promovidas com certa regu-
laridade em diferentes instituições do país. Naquela época, 
estudantes e professores recebiam com mais facilidade finan-
ciamento e eram fortemente estimulados a participar dessas 
atividades pelos seus respectivos programas. Nesses eventos, 
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havia a oportunidade de aprimorar a formação e as pesqui-
sas, a partir das trocas com colegas de outras instituições, e, 
consequentemente, se ampliavam as redes de colaboração e 
de atuação acadêmica e profissional. 

Com isso, ao longo do período do mestrado, tive uma 
participação intensa nas disciplinas, leituras dirigidas, mi-
nicursos, seminários, estágios de docência e nos diversos 
eventos da área de Antropologia. Estimulado por aquele am-
biente acadêmico vibrante, fundei, com alguns colegas, um 
grupo chamado “Ciranda”, voltado a estudos em torno da te-
mática do patrimônio e da cultura popular. O referido grupo 
era composto por um conjunto de discentes da graduação e 
pós-graduação, interessados ou envolvidos com pesquisas no 
campo das culturas populares, patrimônio e festas. 

Costumávamos promover reuniões quinzenais para dis-
cutir textos, assistir vídeos e desenvolver debates com pro-
fessores convidados e egressos do programa. Considero, que 
a criação e a participação no grupo de estudos foram funda-
mentais para ampliar meu olhar acerca do campo, possibi-
litar maior integração com os colegas, estimular trocas de 
experiências e enriquecer ainda mais a minha formação, a 
partir do diálogo com meus pares. 

Em 2008, defendi a minha dissertação com o título: “Vi-
radas” e “marcações”: a participação de pessoas de classe 
média nos grupos de maracatu de baque-virado do Recife 
– PE.4 O trabalho foi aprovado com distinção pela banca e, 
em 2010, foi ainda agraciado como vencedor do Concurso 
Nacional de Pesquisa sobre Cultura Afro-Brasileira, Comu-
nidades Tradicionais e Cultura Afro-Latina, promovido pela 
Fundação Cultural Palmares, por meio do Centro Nacional de 
Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC). 

Logo após o mestrado, fui aprovado em primeiro lugar 
no concurso público para analista em cultura da Secretaria 

4 Ver: Esteves (2008).
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de Patrimônio e Cultura de Olinda, realizado naquele mes-
mo ano. Com isso, tive a oportunidade de participar mais 
 diretamente de diversas atividades governamentais e passei a 
acompanhar, de forma muito próxima, algumas ações do go-
verno voltadas às expressões da chamada “cultura popular” 
e às políticas públicas no campo do turismo, da cultura e do 
patrimônio nos âmbitos municipal, estadual e federal. 

Naquele período, participei de atividades relacionadas 
ao planejamento, à coordenação e execução de ações relati-
vas à área de políticas públicas de cultura no município de 
Olinda. A formação em Antropologia foi, sem dúvida, funda-
mental para o desenvolvimento de algumas das atividades. 
Dentre as ações com as quais eu estava envolvido, havia a 
participação no Conselho Municipal de Políticas Culturais, 
realização do cadastro cultural do município, criação e arti-
culação de fóruns setoriais, reuniões com artistas e grupos 
culturais da cidade para promover a escuta das demandas de 
cada segmento e participação em atividades de planejamento 
e execução de diferentes eventos e ações no município. 

No final de 2011, após ter cumprido o período de está-
gio probatório, resolvi participar da seleção do doutorado no 
PPGA/UFPE. Fui selecionado e, a partir de 2012, me afastei 
da Secretaria de Patrimônio e Cultura de Olinda e passei a 
pesquisar de forma mais sistemática as relações de repre-
sentantes da cultura popular com setores do Estado. Desde 
então, atuei em diversas atividades relacionadas à área das 
políticas culturais, nas diferentes esferas de governo e pude 
acompanhar as relações entre alguns grupos culturais e o po-
der público. 

O ambiente na pós-graduação àquela altura, em 2012, já 
era um pouco diferente. Apesar de estimulante, com algumas 
oportunidades extraordinárias — como a de complementar 
parte da formação no exterior a partir de programas e par-
cerias interinstitucionais com centros de pesquisa e univer-
sidades estrangeiras —, percebíamos já certa diminuição nos 
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investimentos e oportunidades de atuação profissional no 
campo das ciências humanas, em particular, na Antropologia. 

Realizei em minha pesquisa uma espécie de movimen-
to “entre campos”. Por um lado, dialogando com gestores e 
participando diretamente das atividades promovidas pelo 
Estado. Por outro, me envolvendo mais intensamente com 
os próprios sujeitos das políticas públicas, ou seja, os grupos 
de cultura popular. De modo especial, procurei compreender 
como os chamados “maracatus de baque solto” estavam se 
relacionando com o poder público, diante de um crescente 
processo de institucionalização e burocratização das políticas 
culturais no Brasil.

No referido trabalho procurei discutir que, apesar de o 
Estado se relacionar com os grupos de cultura popular por 
meio de uma lógica cada vez mais “burocrática” no sentido 
weberiano,5 o maracatu -—como afirmam seus representan-
tes — era uma “brincadeira pesada!”. A organização de suas 
atividades parecia seguir outra dinâmica. Nesse sentido, as 
exigências em torno da adequação e formalização burocrá-
tica de suas atividades, pareciam ser conflitantes com toda a 
carga de seu universo simbólico e experiencial. Além disso, o 
próprio aparato burocrático instituído pelo poder público nas 
últimas décadas parecia funcionar com uma série de contra-
dições. A tese foi defendida em 2016 com o título: “Cultura” 
e Burocracia: as relações dos maracatus de baque solto com 

5 Buscando se adequar aos chamados “preceitos republicanos” 
de isonomia, democracia e transparência na aplicação dos recursos 
públicos, o poder público em suas diferentes esferas passou a fazer 
que os representantes das expressões culturais viessem a cumprir uma 
série de exigências relacionadas às atuais políticas de fomento à cultura. 
Dentre essas exigências, estão a necessidade de se inscrever em editais; 
a elaboração de projetos, a tributação e diferentes mecanismos de 
prestação de contas.
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o Estado6 e recomendada para publicação por unanimidade 
pela banca.

Ao longo desse percurso tive uma série de outras expe-
riências acadêmicas e profissionais. Em função de meu en-
volvimento com as culturas populares, fui convidado, por 
exemplo, a colaborar com equipes de pesquisa responsáveis 
pelos trabalhos de campo voltados ao registro de bens no cha-
mado Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) 
do IPHAN, entre 2011 e 2013. Nesse período, participei de 
inventários realizando trabalho de campo, entrevistas, elabo-
rando fichas de levantamento dos bens e escrevendo parte dos 
dossiês de candidatura, tendo em vista garantir o reconheci-
mento dessas expressões culturais como patrimônio imate-
rial do Brasil e a criação de políticas públicas de salvaguarda.

Essas atividades foram fundamentais para me aproxi-
mar ainda mais do campo das políticas públicas voltadas à 
cultura popular e ao patrimônio, bem como para ampliar as 
reflexões da pesquisa que eu vinha desenvolvendo no douto-
rado. Além disso, essas experiências contribuíram para que 
eu pudesse refletir também acerca dos desafios éticos e meto-
dológicos desta espécie de “antropologia aplicada” em relação 
aos interlocutores e coletivos com os quais nos relacionamos. 

Em 2014 fui convidado a desempenhar a atividade de 
coordenador de pesquisa e documentação no museu do Paço 
do Frevo no Recife. O referido museu foi criado como um dos 
eixos centrais da política de salvaguarda do frevo, quando 
essa expressão foi registrada como patrimônio cultural ima-
terial do Brasil pelo IPHAN e reconhecida como patrimônio 
cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Com uma 
equipe multidisciplinar, pude contribuir para o desenvolvi-
mento de diretrizes institucionais, acordos de cooperação, 
projetos de pesquisa, aquisição de coleções, atividades de 

6 Ver: Esteves (2016).
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conservação preventiva, organização de eventos, seminários, 
grupos de estudo e diversas ações e projetos com represen-
tantes do frevo. 

Durante os cursos de mestrado e doutorado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Antropologia da UFPE, pro curei 
participar também de algumas atividades de monitoria e está-
gio de docência que vinham sendo oferecidas pela universida-
de. Penso que a solidez da formação profissional e acadêmica 
decorre de um processo contínuo de  investimento teórico e 
prático, que pode ser grandemente enriquecido a partir de di-
ferentes experiências dentro e fora das salas de aula.

Tive então oportunidade de realizar estágios de docência 
durante o mestrado e doutorado em disciplinas ministradas 
pelo professor Antônio Motta e pelo professor Russel Parry 
Scott. Considero que essas experiências foram um importan-
te ponto de inflexão na minha trajetória acadêmica. O diálogo 
permanente e profícuo com professores de destacada atuação 
e as experiências relativas à elaboração de programas, revisão 
bibliográfica, seminários, diálogo com os discentes e apoio 
aos processos de avaliação foram extremamente relevantes 
para reforçar meu envolvimento com a Antropologia e me 
aproximar um pouco mais da prática docente.

Anos depois, com base nessas experiências, passei a 
atuar mais diretamente no campo acadêmico, lecionando, 
orientando pesquisas na graduação e pós-graduação, parti-
cipando de bancas, publicando trabalhos. A seguir, descrevo 
algumas dessas experiências na área acadêmica de modo a 
acentuar alguns dos desafios e das perspectivas de um recém-
-doutor em Antropologia no Brasil.
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a atuação profissional e os desafios

e as perspeCtivas de uM reCéM-doutor

eM antropologia no Brasil

No final de 2015, antes de concluir o doutorado, fui 
aprovado no concurso público para professor substituto de 
Antropologia, do Departamento de Ciências Sociais da Uni-
versidade Federal de Sergipe (DCS/UFS), onde passei a exer-
cer a atividade da docência até o final de 2017. Antes disso, no 
entanto, já havia participado de outras seleções. A primeira 
em 2013, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sendo 
aprovado em segundo lugar, e a segunda em 2014, na Uni-
versidade Federal de Alagoas (UFAL), onde obtive a primeira 
colocação.7

Não pude atuar nas instituições anteriores. Na UFPB, o 
primeiro colocado havia sido nomeado e passou a ocupar a 
única vaga existente. Na UFAL, por sua vez, apesar de obter 
a primeira colocação, eu estava ainda fortemente envolvido 
com a pesquisa de campo e redação dos primeiros capítulos 
da tese para fins de qualificação. Por isso, preferi declinar e 
oficializar a minha desistência no departamento. 

Em 2015, ao ser aprovado na UFS, finalmente pude ini-
ciar formalmente o exercício da docência. Na ocasião, já ha-
via cumprido os créditos do doutorado, concluído o trabalho 
de campo, redigido parte significativa da tese e qualificado 
os primeiros capítulos. Naquele período, além disso, já tinha 
passado por uma série de experiências nas áreas de gestão e 
de pesquisa e considerei que aquele seria o momento ideal 
para atuar como professor substituto. 

7 Antes disso, em 2010, havia também sido aprovado em segundo 
lugar no concurso para antropólogo do INCRA. Mas como havia também 
apenas uma vaga, não pude assumir.



A formação e a atuação profissional em Antropologia. . .    [ 55 ]

Vale ressaltar que o contrato era de 20h semanais, o tí-
tulo de doutor não poderia ser incorporado após o início da 
contratação e o salário mal cobriria os custos com aluguel, 
alimentação entre outras despesas em Aracaju, bem como 
para o descolamento frequente para o Recife, onde eu manti-
nha residência fixa com a minha esposa e família. Apesar do 
sacrifício físico, emocional e financeiro de nossa parte, enca-
ramos essa fase como uma oportunidade de investimento na 
carreira profissional. 

De fato, suponho que essa talvez tenha sido uma das ex-
periências mais desafiadoras e gratificantes que pude ter nos 
últimos anos. Passei a ministrar disciplinas introdutórias de 
antropologia para estudantes de áreas muito distintas, como 
ciências sociais, serviço social, história, teatro, direito, admi-
nistração, turismo, enfermagem, nutrição, educação física, 
dentre outros. Com isso, pude compreender ainda mais os 
limites e possibilidades de sensibilizar o olhar e buscar estra-
tégias de diálogos férteis com públicos heterogêneos, em ter-
mos de interesses, trajetórias pessoais e formação acadêmica. 

A experiência de atuar como professor substituto pro-
porcionou também uma excelente oportunidade para em-
preender uma revisão e atualização bibliográfica, aprofundar 
uma série de leituras, construir programas, dentre outras ati-
vidades. Além disso, o próprio diálogo estabelecido com os 
discentes em sala de aula e com os professores em reuniões e 
demais atividades acadêmicas contribuiu de modo particular 
para o aprimoramento contínuo de minha própria atuação.

É importante frisar que nesta fase, sobretudo após o 
impeachment da presidenta Dilma Rousseff, houve uma re-
dução brutal nas oportunidades de concursos públicos para 
compor o quadro efetivo das universidades e das instituições 
em que tradicionalmente havia a atuação de antropólogos. O 
desmonte de uma série de órgãos, políticas públicas, progra-
mas sociais e os cortes sistemáticos nas áreas de educação e 
ciência, iniciados no governo de Michel Temer e  radicalmente 
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ampliados na gestão de Jair Bolsonaro, tiveram um impacto 
direto na nossa área de atuação. 

Ao longo desse período, vi com tristeza muitos colegas 
extremamente competentes e capacitados, por falta de pers-
pectiva, seguirem outros rumos profissionais, a despeito de 
todo o investimento empreendido. Recebíamos também, 
com indignação, notícias de uma diminuição cada vez maior 
nos repasses de recursos públicos para as universidades, 
que ameaçavam com frequência a manutenção de despesas 
 básicas, como o pagamento das contas de água, de energia 
e dos contratos com servidores terceirizados, responsáveis 
por segurança, limpeza e algumas outras atividades nessas 
 instituições. 

A maior parte das oportunidades de atuação profissional 
desse período na área de Antropologia, aparentemente, esta-
va relacionada a contratos precários e mal remunerados em 
faculdades privadas e a contratações temporárias no serviço 
público, com riscos permanentes de rescisão, em decorrência 
do cenário cada vez maior de diminuição de investimentos e 
contingenciamentos nos recursos das instituições.

Em 2017, consegui ser aprovado e participar de um es-
tágio pós-doutoral, como bolsista no Programa Nacional de 
Pós-Doutorado (PNPD/CAPES), no Programa de Pós-Gra-
duação em Antropologia da Universidade Federal de Sergipe 
(PPGA/UFS). Considero que essa foi uma experiência ímpar 
em minha carreira. No período em que estive vinculado ao 
referido estágio, além de ter a oportunidade de desenvolver 
pesquisas em torno das políticas culturais, pude ofertar dis-
ciplinas, organizar cursos de extensão, assumir a orientação 
de estudantes, participar de bancas, dentre outras atividades. 

Além disso, participei da comissão organizadora de 
eventos científicos, organizei coletâneas, publiquei capítu-
los de livros, artigos em periódicos científicos e trabalhos em 
anais de eventos nacionais e internacionais. Nesse período, 
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participei também ativamente das reuniões do colegiado e 
acabei me tornando professor colaborador do PPGA/UFS.

Nessa fase, no entanto, pude acompanhar mais de per-
to o impacto da redução de investimento nas agências de fo-
mento à pesquisa e nas pós-graduações das universidades 
brasileiras. A cada ano, desde 2017, cortes substanciais e 
sistemáticos foram sendo implementados no orçamento das 
instituições federais de ensino e pesquisa, bem como um am-
plo cancelamento de bolsas de pesquisadores em todo o país, 
particularmente para as chamadas “ciências humanas”. 

Desde então, o risco iminente de fechamento de vários 
programas de pós-graduação e interrupção das pesquisas 
passou a ocupar os debates no meio acadêmico. Da mesma 
forma, acompanhei com tristeza a dificuldade e o desalento 
experimentado por alunos brilhantes e extremamente inte-
ressados, com os quais pude ter uma relação mais próxima 
como docente na pós-graduação. 

Muitos desses discentes, passaram a realizar as suas 
pesquisas com muita dificuldade e a experimentar uma série 
de limitações para garantir a compra de livros, a participação 
em congressos, dentre outros aspectos considerados impres-
cindíveis para a manutenção da qualidade das pesquisas e 
para a formação, em um ambiente cada vez mais competitivo, 
regido por métricas, na maioria das vezes, incompatíveis com 
as particularidades de cada área e região.

Ao longo desse período, desde que conclui o doutorado, 
participei de alguns concursos que eventualmente surgiram 
para vagas efetivas em universidades federais. Na maioria 
dessas seleções havia uma quantidade espantosa de candida-
tos originários de diversas localidades do Brasil, em razão do 
enorme represamento da recomposição dos quadros das uni-
versidades, instituições de pesquisa e órgãos públicos em que 
os antropólogos tradicionalmente trabalhavam. 

Cheguei a ser aprovado em segundo lugar em dois des-
ses concursos para o cargo de professor adjunto. O primeiro 



[ 58 ]   Leonardo Leal Esteves 

deles, para o curso de Museologia da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) e, mais recentemente, para o Departamento de 
Antropologia da Universidade Federal do Vale do São Fran-
cisco (UNIVASF). Mas, como havia apenas uma vaga em cada 
um desses departamentos, não pude ainda ser nomeado, ape-
sar dos referidos concursos permanecerem válidos.

Enquanto isso, ansiedade, depressão, desalento e diver-
sas outras formas de adoecimento passaram a fazer parte do 
dia a dia e do repertório de palavras ouvidas com  frequência 
em conversas com muitos colegas, alunos e professores em 
salas de aula, reuniões de colegiado e nos corredores, seja pe-
las dificuldades vivenciadas no ambiente acadêmico, seja pelo 
cotidiano aparentemente ainda mais duro fora dos  muros das 
universidades (ainda que essa separação não possa ser clara-
mente estabelecida). 

A destruição de biomas, ameaças aos povos indígenas, 
violência racial, intolerância religiosa, agressões contra as 
mulheres e contra a população LGBTQIA+, precarização das 
relações de trabalho, aumento do desemprego e da fome, ata-
que às ciências e aos saberes tradicionais, desrespeito à classe 
artística, dentre outros aspectos, aparentemente têm tornado 
a vida de todos e, de modo especial, a existência de muitos 
dos nossos interlocutores muito mais difícil, nos forçando a 
um permanente engajamento em diversas frentes. 

Ao longo desta trajetória, em razão da diminuição cada 
vez maior de possibilidades de atuação na área de Antropo-
logia e de uma sensação crescente de falta de ar, em meio a 
todo esse cenário sufocante, passei a considerar seriamente a 
possibilidade de desenvolver atividades de pesquisa e docên-
cia de forma temporária em algum departamento de Antro-
pologia ou de estudos latino-americanos no exterior. Apesar 
de nunca ter tido planos para migrar ou trabalhar em outro 
país, imaginei que talvez isso pudesse contribuir de alguma 
forma para estabelecer um distanciamento analítico, ampliar 
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meus horizontes acadêmicos e profissionais e, sobretudo, re-
cuperar o fôlego. 

No início de 2020, surgiu então a oportunidade de parti-
cipar de uma seleção para o International Postdoctoral Pro-
gram do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (IPP/
CEBRAP), para a qual acabei sendo aprovado. O referido pro-
grama está sediado na cidade de São Paulo e busca oferecer 
a oportunidade de complementar a formação de recém-dou-
tores, a partir de uma experiência interdisciplinar extrema-
mente rica com colegas do Brasil e do exterior. 

Não há garantia de bolsas para os participantes. Caso 
haja interesse, é necessário buscar individualmente o apoio 
de agências, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Esta-
do de São Paulo (FAPESP) ou de outra instituição de fomen-
to. De qualquer modo, o programa tem duração mínima de 
dois anos e, ao final, permite que os seus participantes pos-
sam cumprir parte de suas atividades de pesquisa e forma-
ção em alguma universidade parceira no exterior, em países 
como Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. 

No final de 2019, no entanto, eu também havia sido 
aprovado em um concurso público para professor substitu-
to de Antropologia no Departamento de Antropologia e Mu-
seologia da Universidade Federal de Pernambuco (DAM/
UFPE). Apesar de se tratar de um vínculo temporário, isso 
me fez adiar os planos de investir um pouco mais na minha 
formação acadêmica e buscar uma oportunidade de atuação 
no exterior, por meio do IPP/CEBRAP. 

A partir do segundo semestre de 2020 voltei a trabalhar 
como professor substituto. Dessa vez, no entanto, na UFPE, 
onde iniciei parte desta trajetória. Desde então, passei a mi-
nistrar disciplinas ligadas à área de Antropologia nos cursos 
de museologia, ciências sociais, direito, turismo, fisioterapia, 
odontologia, fonoaudiologia, psicologia, dentre outros. Vale 
destacar que esse também foi um momento extremamente 
desafiador para todos do ponto de vista pedagógico, em razão 
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das numerosas consequências sociais, econômicas e emocio-
nais da pandemia da Covid-19. 

De qualquer modo, a experiência de voltar às salas de 
aula da UFPE, inicialmente de forma remota e, posteriormen-
te, no formato presencial, onde iniciei parte de minha traje-
tória na Antropologia me fez ver em retrospectiva toda essa 
caminhada e, apesar das dificuldades e dos desafios até en-
tão enfrentados, sentir o mesmo encantamento que vivenciei 
anos atrás. Pude sentir, de alguma forma, aquela mesma sen-
sação de arrebatamento, ao perceber, dessa vez pelos  alunos, 
aquele despertar de interesse pela Antropologia, como um 
campo de saber crítico, teoricamente denso, empiricamente 
enraizado, politicamente engajado e sensível à diversidade 
humana. 

Ao ter oportunidade, por exemplo, de discutir com as 
turmas de Direito sobre os conceitos de etnicidade e terri-
torialidade indígena, em um momento em que os povos ori-
ginários veem cada vez mais as suas terras sendo invadidas 
por garimpeiros e madeireiros; ao discutir sobre a noção de 
interseccionalidade e as consequências específicas da pande-
mia da Covid-19 para a população mais vulnerável de nosso 
país, em meio a um contexto de enfraquecimento do SUS e de 
diminuição das políticas de proteção social; ao dialogar com 
os discentes de museologia sobre a importância das ideias de 
Paulo Freire para uma virada crítica no campo museal, em 
um momento em que o legado desse pensador é tão desres-
peitado e propositalmente incompreendido; a partir, enfim, 
dos numerosos aprendizados e das trocas sempre muito ricas 
realizadas em sala de aula, a despeito de todas as dificulda-
des, percebo a importância e a necessidade cada vez maior da 
Antropologia em um país como o Brasil. 
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Considerações finais ou “para que serve

a antropologia”?

Como observou Roberto Cardoso de Oliveira (2006), a 
Antropologia no Brasil, desde a sua formação e institucionali-
zação, tem sido marcada por uma combinação entre atividade 
intelectual e atuação política. Conforme Cardoso de Oliveira 
(2006) e Peirano (1999), seja pelo fato de estarmos em deter-
minado momento da história muito envolvidos com o Nation 
Building, seja porque os nossos interesses estariam mais re-
lacionados às diferenças e desigualdades de nossa própria so-
ciedade, há uma tendência entre nós para a  incorporação de 
uma prática política, “quando não em seu [nosso] comporta-
mento, certamente em sua [nossa] reflexão teórica” (Cardoso 
de Oliveira, 2006, p. 42, acréscimos meus).

É certamente por essa razão que há tempos disciplinas 
de Antropologia vieram ser ofertadas em grades curriculares 
de diversas áreas de formação. Ao fazer um balanço sobre a 
história do ensino da Antropologia no Brasil, observou Mi-
riam Grossi: 

A Antropologia se tornou uma das disciplinas de Ciências Hu-
manas das mais demandadas por outros cursos em busca da 
sensibilização de seus alunos a questões sociais e deste Ho-
mem universal e moderno que é objeto de estudo das Ciências 
Humanas. Disciplinas de Introdução à Antropologia passaram 
a ser oferecidas como disciplinas introdutórias para carreiras 
nas áreas da Saúde (Medicina, Odontologia, Enfermagem, 
Nutrição, Fisioterapia), das Ciências Sociais Aplicadas (Ser-
viço Social, Direito, Administração, Contabilidade, Economia, 
Comunicação, Design, Publicidade), das Humanidades (His-
tória, Psicologia, Pedagogia), entre muitas outras (2006, p. 8, 
grifos meus).
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Bela Feldman-Bianco (2013), ao tratar dos desafios da 
Antropologia brasileira no contexto de expansão, reconfigu-
ração e internacionalização, chamou a atenção para as co-
nexões permanentes entre pesquisa e ação social (p. 7). Vale 
ressaltar que, no contexto atual, este envolvimento das antro-
pólogas e dos antropólogos com as demandas sociais parece 
se fazer cada vez mais necessário, em decorrência de todas 
as razões já enumeradas. A Antropologia não é só “boa para 
pensar”, mas uma importante ferramenta de ação. 

Não é por acaso que, em um de seus mais recentes li-
vros, Antropologia: para que serve?, o antropólogo Tim In-
gold (2019) afirma que a ciência antropológica é orientada 
fundamentalmente por uma “ética do cuidado”. De acordo 
com o autor, “não pode haver conhecimento que não cresça 
do nosso engajamento prático com os outros” ( p. 72). Nestes 
tempos de catástrofes globais, crescente intolerância, cons-
trução de muros, diminuição das políticas de proteção social, 
ataques às ciências humanas e aos saberes tradicionais, de-
vastação em massa do meio ambiente e desalento, isso não 
é pouca coisa. Ao contrário, essa orientação é mais do que 
nunca necessária. A Antropologia importa, pois, como afirma 
o autor, é apenas por meio desse cuidado e engajamento com 
o outro que poderemos “construir um mundo onde haja lugar 
para todos” (p. 72). 
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Capítulo 3
Formação em docência universitária na 

pós-graduação em Relações Internacionais

Laurindo Tchinhama
Lília Maria Mendes Bernardi

Perguntas como: além de dar aula você trabalha? Você só 
dá aulas? São corriqueiras para os docentes e passam a 

impressão de que o exercício da docência é uma atividade 
para qualquer indivíduo desde que tenha ensino superior ou 
uma pós-graduação concluída (mestrado, doutorado ou espe-
cialização) em alguma área do conhecimento, ou seja, exime o 
caráter profissional da área. Todavia, é fundamental observar 
que ser docente, assim como para as demais áreas profissio-
nais, “pressupõe o desenvolvimento de competências especí-
ficas, e por decorrência exige também uma formação adequa-
da” (Masetto & Gaeta, 2016, p. 7).

Neste trabalho discute-se o processo de formação do-
cente strictu sensu nos Programas de Pós-Graduação em Re-
lações Internacionais (PPGRI’s). Analisa-se o processo for-
mativo dos(as) pós-graduandos(as) partindo do pressuposto 
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de que a docência é uma atividade que exige profissionaliza-
ção para que seu o desempenho no ensino superior englobe 
todas as formas de conhecimentos. Dessa forma, além das 
disciplinas de conhecimentos específicos adquiridas ao lon-
go da pós-graduação, direcionada para produção acadêmi-
co-científico, o conhecimento didático-pedagógico deve ser 
parte da formação dos(as) futuros(as) docentes considerando 
a prática do ensino e da aprendizagem em sala de aula. Tal 
preparo permite compreender como os alunos aprendem a 
relação docente-discente por meio das ações didático-peda-
gógica (Libâneo, 2015).

Pretendemos então aqui analisar se os PPGRI’s ofere-
cem disciplinas sobre as competências didático-pedagógico 
para os discentes. Nesse sentido, compreendemos, em gran-
de medida, que “a formação de qualquer profissional durante 
seu curso universitário depende do conjunto das disciplinas e 
atividades integradas num currículo, que se materializam no 
Projeto Pedagógico do Curso” (Masetto & Gaeta, 2016, p. 8), 
principalmente na pós-graduação.

No Brasil, veirifica-se que a pós-graduação dedica mais 
enfoque em pesquisa acadêmica voltada para o desenvolvi-
mento de dissertações e teses. De um lado, é imperioso res-
saltar a importância da produção acadêmica-científica tanto 
para o crescimento e ampliação da área de conhecimento 
como para o desenvolvimento de um país, porém, por outro 
lado, é necessário debater e questionar o quão eficiente tem 
sido a preparação desses(as) profissionais que atuarão no en-
sino superior.

É nesse aspecto que o capítulo se insere, buscando con-
tribuir com a discussão no campo das Relações Internacio-
nais (RI) na área de pesquisa, ensino e extensão em fase ele-
mentar. Existem poucos trabalhos acadêmicos nessa área de 
conhecimento no Brasil que discutem sobre a importância da 
formação didática e pedagógica durante a pós-graduação em 



[ 66 ]   Laurindo Tchinhama & Lília Maria Mendes Bernardi 

RI. Vale notar que é uma das áreas de conhecimento que mais 
cresceu no Brasil, sobretudo no início dos anos 2000. 

Em termos históricos, o primeiro curso de graduação no 
país surgiu na Universidade de Brasília (UnB), em 1974, po-
rém a sua expansão ocorreu na década de 1990 com o prota-
gonismo brasileiro no cenário internacional e principalmente 
no pós-Guerra Fria (Ferreira, 2016; Miyamoto, 2003; Vige-
vani, Thomaz & Leite, 2016). Tal impacto elevou o aumen-
to de investimento pelo Estado brasileiro nas Instituições de 
Ensino Superior (IES) públicas, notadamente nas federais, e 
instigou o interesse da população nos assuntos públicos e de 
política internacional (Ferreira, 2016). Segundo o autor, den-
tre as principais medidas adotadas pelo governo federal des-
tacam-se as políticas públicas, como, por exemplo, o Progra-
ma Expansão Fase I que gerou novos campos universitários, 
institutos federais e novas universidades, e o Plano de Desen-
volvimento da Educação (PDE), do qual surgiu o Programa 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. 

Com investimento desses programas governamentais 
houve rápido crescimento dos cursos de graduação em RI nas 
IES públicas e privadas no início dos anos 2000. Até 2004 
havia apenas um programa de graduação em RI em uma ins-
tituição pública brasileira, mas, “de 2004 a 2015, as políticas 
públicas permitiram a criação de 19 novos programas de gra-
duação em RI nas cinco macrorregiões do Brasil” (Ferreira, 
2016, p. 4). Entende-se que, conforme o autor, a expansão 
do curso nas IES públicas foi importante para democratizar 
o acesso ao curso aos estudantes de diferentes classes so-
cioeconômicas, mas ainda assim as instituições privadas se 
destacaram ao concentrarem cerca de 84% dos programas de 
graduação. 

Em termos institucionais, em 2005, foi criada a Asso-
ciação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI) como 
parte do processo de institucionalização do curso (Vigevani, 
Thomaz & Leite, 2016; Santos & Fonseca, 2009). Conforme 
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os autores, o surgimento da ABRI representa a estruturação 
e o crescimento do curso no Brasil, em que pesquisadores(as) 
nacionais e internacionais têm a oportunidade de apresen-
tar e discutir trabalhos em diversas áreas de pesquisas por 
intermédio de encontros anuais. A ABRI trouxe avanços im-
portantes para a definição da matriz curricular do curso em 
nível nacional, definindo a organização e a divisão das disci-
plinas, além de ser uma forma de representatividade da clas-
se  profissional. 

De forma quantitativa e qualitativa, os conteúdos ofer-
tados nos cursos de graduação são aprovados e reconhecidos 
no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), sob 
responsabilidade do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
(Maia, 2020). Conforme Maia, com uma carga de 2.700 ho-
ras, os conteúdos das disciplinas da graduação são divididos 
em quatro eixos principais de formação: (1) eixo de formação 
estruturante, (2) interdisciplinar, (3) atividade profissional e 
de (4) formação complementar. Ademais, ressalta que o es-
tágio na graduação é opcional, dependendo da instituição, 
enquanto que na pós-graduação é obrigatório como parte do 
processo formativo. No entanto, a obrigatoriedade do estágio 
não supre a necessidade de formação para docência no ensi-
no superior, em outras palavras, é elementar que haja carga 
horária de disciplinas específicas sobre formação em docên-
cia universitária.

A graduação em RI, por ser um curso moderadamente 
novo no Brasil, um dos maiores desafios é o provimento de 
docentes especializados em RI para atender a graduação. A 
necessidade de docente com formação na área rapidamente 
ganhou destaque e, concomitantemente, o crescimento dos 
programas de graduação levou a abertura de PPGRI’s. Com 
auge no início dos anos 2000, o impacto dos PPGRI’s já é 
patente pela quantidade e qualidade de egressos(as) forma-
dos(as) para o mercado de trabalho com capacidade de atuação 
em diversas áreas, em decorrência da  multidisciplinaridade 
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que o curso oferece aos pós-graduandos(as). Em grande me-
dida, boa parte desses programas oferecem cursos em nível 
de mestrado, doutorado e pós-doutorado lacto strictu sensu.

De 1980 a 2000, o número de PPGRI’s cresceu de dois 
para oito (Santos & Fonseca, 2009). Até 2015, treze PPGRI’s 
no Brasil ofereciam o curso no nível de mestrado dos quais 
sete eram no nível de doutorado com linhas de pesquisa em 
ciência política, econômica política internacional, geografia, 
estudos estratégicos, integração regional, predominantemen-
te (Ferreira, 2016). É mister notar que a diversidade de linhas 
de pesquisas é uma das grandes características dos PPGRI’s, 
de maneira que fornece aos estudantes opções de linha de 
pesquisa e estudo (Lessa, 2016). Em síntese, uma das missões 
da pós-graduação em RI é justamente a formação de docentes 
para atender o crescimento da graduação no país, ou seja, os 
PPGRI’s são de extrema importância para formação do do-
cente em RI (Santos & Fonseca, 2009). 

Existem autores na área de RI que pesquisam o estado 
do curso de RI no Brasil sobre o ensino e a pesquisa (Ferrei-
ra, 2016; Lessa; Altemani, 2012; Lessa, 2011a, 2011b; Maia, 
2020; Miyamoto, 1999; 2003; Lessa, 2005). Esses trabalhos 
são dignos de mérito, porém fornecem pouco enfoque a res-
peito da formação didático-pedagógico nos PPGRI’s. É nesse 
contexto que se insere o nosso capítulo, tendo em vista con-
tribuir e mostrar, pelas perspectivas dos(as) pós-graduan-
dos(as) e egressos(as), a importância da formação do docente 
em RI, além de mapear o agrupamento regional no país, com 
destaque ao Sudeste, que concentra maior número de pro-
gramas. Não se trata de questionar a qualidade dos PPGRI’s, 
mas de ressaltar a relevância da concepção didático-pedagó-
gico no processo formativo.

Além disso, percebe-se que as práticas do estágio do-
cência tornam-se atividade de repetição de um modelo de 
ensino e aprendizagem inspirado em docentes que marcou 
a vida acadêmica dos(as) pós-graduandos(as) durante a sua 



Formação em docência universitária na pós-graduação. . .    [ 69 ]

 formação. Reconhece-se que a carência de disciplinas que 
munem os pós-graduandos(as) com conhecimentos sobre 
procedimentos, técnicas e metodologia de ensino são indis-
pensáveis. Considerando esse vácuo, nos propomos a res-
ponder: a pós-graduação em Relações Internacionais forma 
de maneira efetiva os(as) pós-graduandos(as) nos aspectos 
 didático-pedagógico para atuar na graduação? 

Diante desse contexto, o objetivo aqui é avaliar o quão 
efetivo os PPGRI’s são na preparação didático-pedagógi-
co dos(as) pós-graduandos(as) e egressos(as) para a prática 
docente da graduação. Dito de outro modo, analisa-se o pro-
cesso formativo dos(as) pós-graduandos(as) além dos conhe-
cimentos específicos, entendido aqui como área de especiali-
dade ou linha de pesquisa, e sua relação com o conhecimento 
didático-pedagógico.

De modo específico, almeja-se (1) analisar autores(as) 
que discutem a precariedade da formação em didática e pe-
dagogia na pós-graduação stricto sensu para formar docentes 
universitários(as); e (2) avaliar a percepção dos(as) pós-gra-
duandos(as) e egressos(as) dos PPGRI’s sobre a formação 
para atuação na docência universitária. O argumento central 
do trabalho é de que o processo formativo dos PPGRI’s apre-
senta fraquezas curriculares atinentes ao ensino de discipli-
nas que enfoquem na preparação didática-pedagógica para o 
exercício da docência. 

Metodologicamente, trata-se de um estudo de caráter 
qualitativo e quantitativo embasado na literatura especia-
lizada das RI e na formação docente universitária, a partir 
de fontes primárias e secundárias que abarcam documentos 
oficiais, artigos e capítulos de livros. O aporte teórico-concei-
tual empregado no trabalho permite fazer uma análise teóri-
co-prático sobre a formação docente para o ensino superior 
como um todo.

Em termos quantitativos, aplicou-se um questionário 
baseado na escala de Likert no levantamento de dados que 



[ 70 ]   Laurindo Tchinhama & Lília Maria Mendes Bernardi 

permitiu uma análise das respostas de forma rápida e simpli-
ficada. Essa escala é composta por três, cinco ou sete pontos 
de classificação. Dentro desses pontos, o primeiro representa 
discordância total da afirmação proposta e o último repre-
senta total concordância com a afirmação. Para essa pesquisa 
adotamos a escala Likert de sete pontos, porque, dos vários 
formatos de mensuração de dados existentes, a escala de sete 
tem se destacado na maioria das pesquisas pela sua objeti-
vidade, validade, sensibilidade e confiabilidade na coleta de 
dados (Vieira & Dalmoro, 2013; Ávila, 2016; Silva Júnior 
& Costa, 2014). Nesse sentido, argumenta-se que, “[ . . . ]  do 
ponto de vista da consistência interna o instrumento de sete 
pontos mostrou-se mais confiável do que o de cinco pontos. 
A inversão da escala de cinco pontos não promoveu altera-
ções significativas na confiabilidade do instrumento” (Vieira 
& Dalmoro, 2013, p. 168).

Embora o foco inicial da pesquisa para aplicação do 
questionário fossem as universidades da região Sudeste, 
ele foi dirigido aos pós-graduandos(as) e egressos(as) dos 
 PPGRI’s das universidades brasileiras, públicas e privadas 
das distintas regiões do Brasil. A ampliação do escopo foi de 
caráter preventivo, de maneira que abranja mais estudantes e 
obtenha maior quantidade de dados. 

Quanto ao perfil do público, adotaram-se como crité-
rios a inclusão e exclusão para melhor filtro. Foram incluídos 
os(as) pós-graduandos(as) dos níveis de mestrado, doutora-
do e egressos(as) dos PPGRI’s, independentemente da ida-
de e do gênero. Excluíram-se os participantes que se recusa-
ram a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) e aqueles que não preencheram o questionário por 
completo. Ademais, o questionário foi disponibilizado unica-
mente no formato virtual por meio do formulário do Google 
Forms, em contato com as secretarias dos PPGRI’s. 
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O capítulo é dividido em três partes principais, exceto a 
introdução. No primeiro momento analisamos a  contribuição 
dos trabalhos na área das RI e o processo evolutivo da pós-
-graduação do curso no Brasil. A segunda parte discute as 
diretrizes da formação em docência universitária no Brasil 
e seus desdobramentos. Ressalta-se a importância e o trata-
mento dados à didática e à pedagogia durante o processo for-
mativo nessa etapa. Em seguida, na análise e discussão dos 
resultados, discutem-se as respostas do questionário e sua 
relação com a literatura. Nas considerações finais, assinala-
mos a necessidade de mais trabalhos que abordem o espaço 
da didática e da pedagogia nos PPGRI’s no Brasil, que ainda 
são embrionárias.

pós-graduação eM relações internaCionais no 
Brasil: uMa visão panorâMiCa

Como exposto, o crescimento dos cursos de graduação 
levou a abertura de PPGRI’s, porém, a discussão sobre a for-
mação docente ainda é deficitária. Boa parte das contribui-
ções em RI analisadas apresentam enfoque analíticos sobre a 
formação e a atuação profissional de egressos(as) da gradua-
ção, linhas de pesquisas e produção acadêmica, mas poucas 
abordam questões acerca do ensino, da aprendizagem e da 
formação de docente na pós-graduação em RI. 

Assim sendo, existem trabalhos que analisam a neces-
sidade de profissionais qualificados para o exercício da do-
cência no ensino superior, tanto do ponto de vista qualitativo 
quanto quantitativo (Miyamoto, 2003; Vigevani, Thomaz & 
Leite, 2016). Mediante uma retrospectiva histórica, os auto-
res lembram que, assim como na graduação, a UnB foi pio-
neira na criação de PPGRI, em 1984, e abriu caminho para as 
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demais universidades no país que ganharam força no início 
dos anos 2000.1 

A qualificação docente é “um requisito básico, condi-
ção, aliás, que qualquer curso que tenha entre seus objetivos 
oferecer um ensino de boa qualidade deveria seguir” (Miya-
moto, 2003, p. 107) entre doutores, mestres e especialistas. 
De antemão, embora o autor reconheça e relacione a forma-
ção  docente como fundamental para a qualidade de ensino 
 su perior, ele observa que na área das RI há deficiência em 
corpo  docente dos programas e também no acesso a mate-
riais para as disciplinas ofertadas. Essa proposta ressalta dois 
assuntos importantes: de um lado, reforça a necessidade de 
produção de conteúdo em RI em dimensão nacional, ou seja, 
é preciso impulsionar os aspectos científicos e valorizar as 
pesquisas nacionais. Por outro lado, essa produção é impor-
tante para disponibilizar material em língua portuguesa, so-
bretudo para a graduação, uma vez que o acesso e a tradução 
em literatura estrangeira, até o momento, é um desafio. 

Ainda no tocante aos critérios de qualificação do docen-
te e sua relação com o ensino de qualidade, é elementar que 
na “aferição da qualidade do corpo docente ponderam-se, 
também, outras atividades, como a produção acadêmica, a 
participação em pesquisa com apoio institucional, cargos e 
funções de administração acadêmica” (Miyamoto, 2003, p. 
107). Nota-se que nesse conglomerado de critérios, o conhe-
cimento didático-pedagógico é excluído como fator de quali-
dade para o docente universitário em RI. 

1 Vale frisar que um dos PPGRI’s mais renomado do país nesta 
década é o programa interinstitucional “San Tiago Dantas” que envolve 
três universidade do estado de São Paulo: a Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), a Pontífice Universidade Católica de São Paulo (  PUC-
SP) e a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) (Ferreira, 2016; 
Miyamoto, 2003; Vigevani, Thomaz & Leite, 2016; Santos & Fonseca, 
2009; Lessa, 2016).
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Além disso, o autor nota que, fatores como dificuldade 
de locomoção dos docentes dos grandes centros urbanos ou 
capitais, na sua maioria no Sudeste do país, e a remuneração 
são variáveis que desmotivam o deslocamento dos docentes 
para as demais regiões do país. De acordo com o autor, a solu-
ção desse dilema passaria pela melhoria salarial da carreira, 
equilibrando a qualidade do ensino e motivando os docentes 
para se deslocarem às demais regiões do país. Nesse aspecto, 
em 2017, houve um aumento da oferta de cursos de mestra-
do e doutorado no Brasil, sendo 16 para mestrado e 7 para 
doutorado (Maia, 2020). A tabela 1 representa a distribuição 
dos cursos de PPGRI’s por região na qual a região Sudeste se 
sobressai em relação as demais.

Tabela 1. Distribuição dos cursos de RI no Brasil por região

Região Mestrado (%) Doutorado (%)

Sudeste 57,14% 85,71%

Centro-Oeste 14, 29% 14, 29%

Nordeste 21,45% 0,00%

Sul 7,14% 0, 00%

Fonte: Elaboração própria com base em Maia (2020).

Reconhece-se que a oferta de formação docente para en-
sino superior em RI ainda é recente (Lessa, 2005). Por exem-
plo, no âmbito da graduação, os formados em RI tendem a 
focar na carreira diplomática e na atuação em organismos 
internacionais, ou seja, pensava-se em formar “profissionais 
que estivessem aptos a situar-se com agilidade intelectual 
diante das dinâmicas do mundo contemporâneo, cada vez 
mais fundamentalmente influenciado por eventos e decisões 
que transcendem o poder de estados e das instituições nacio-
nais” (Lessa, 2005, p. 36). Já na pós-graduação, o autor as-
sinala que a academia se tornou promissora e se  apresentou 
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como uma área de empregabilidade e cada vez mais tem 
atraído estudante. Diante desse panorama, nas palavras do 
autor “as instituições de ensino devem empenhar-se cada vez 
mais em atrair profissionais experimentados para as suas sa-
las de aula” (Lessa, 2005, p. 49). Ademais, o ator lembra que, 
embora o curso tenha nascido na década de 1970, “a primeira 
geração de docentes com formação integral e específica em 
Relações Internacionais (graduação, mestrado e doutorado) 
chegou às salas de aula apenas no desenrolar dos anos 90” 
(Lessa, 2005, p. 38).

As análises supracitadas suscitam reflexões importan-
tes. Primeiro, percebe-se que o alto crescimento de empre-
gabilidade na docência universitária em RI é fundamental 
e acompanha o crescimento dos programas de graduação 
considerando a procura por docente, logo, há necessidade de 
mais qualificação e valorização da pós-graduação. Além dis-
so, fica claro que poucos docentes têm formação integral em 
RI, o que chama a atenção à diversidade de professores de 
outras áreas de formação que contribuem grandemente para 
o enriquecimento do curso. 

Entretanto, apesar de acentuar a palavra “sala de aula”, 
o autor não questiona a preparação docente para tal exercício 
como fator proeminente. Como um curso de bacharelado, é 
imprescindível que a pós-graduação ofereça disciplinas vol-
tadas ao exercício da docência no ensino superior. Nota-se 
que há interesse na carreira acadêmica em RI, porém, as con-
tribuições dos autores da área ainda apresentam debilidade 
em analisar o processo prático do ensino. Há pouca discussão 
sobre o lugar da didática e da pedagogia nos PPGRI’s, logo, 
compreende-se que a literatura das RI tende a focar mais no 
crescimento da produção científica como fundamental para 
o desenvolvimento do curso independente da qualificação e 
das competências didático-pedagógico para o desempenho 
da docência. 
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É nessa lacuna que se empreenderão discussões acerca 
da importância da didática e da formação pedagógica na pós-
-graduação em geral. Contempla-se a didática e a pedagogia 
como ferramentas vinculadas à formação docente que possi-
bilitam mais desenvoltura no processo de ensino e aprendi-
zagem no ensino superior. Dessa forma, discute-se o processo 
de formação docente para o ensino superior e suas compe-
tências mediante uma análise crítica das falhas existente nos 
cursos de pós-graduação por meio da literatura especializada.

forMação eM doCênCia universitária 
na pós-graduação no Brasil e seus desdoBraMentos

No contexto nacional, os programas de pós-graduação 
no Brasil crescem desde o início dos anos 2000. De 1992 a 
2002 o número de programas cresceu 120% passando de 29 
para 64 (André, 2007). Já os dados mais recentes indicam 
que o país conta com 4.588 programas entre IES pública e 
privada (Junges Junior, Stefanello & Vieira, 2021). Três fa-
tores centrais justificam essa ascensão: (1) as exigências da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que 
definiu o limite de mestres e doutores para as universidades; 
(2) o nível de qualificação dos colaboradores exigidos pelas 
empresas; (3) e a busca por acesso à carreira docente (André, 
2007). Todavia, a autora adverte que a maior parte dos que 
buscam cursar a pós-graduação já desempenham alguma ati-
vidade relacionada à educação básica ou ao ensino superior, 
seja como docente ou em outra função correlata, como, por 
exemplo, coordenação.

Fornecimento de conhecimentos basilares sobre educa-
ção no seu todo ainda é o grande desafio. Um dos objetivos 
básicos da pós-graduação é preparar o pós-graduando para 
lecionar no ensino superior além da sua formação específi-
ca (André, 2007). É preciso equilíbrio entre a formação para 
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exercício da docência e aquela voltada para a pesquisa. Outro 
desafio está na contratação de docente, porque possuir uma 
pós-graduação é “insuficiente para enfrentar os desafios que 
os processos de ensinar e aprender atual exigem” (Masetto 
& Gaeta, 2015, p. 5), pois, desvaloriza a classe e dessa forma 
corre-se o risco de cair no discurso de que qualquer pessoa 
pode ser professor. Na mesma senda, o processo de ensino e 
aprendizagem de um adulto universitário exige especificida-
des (Soares & Cunha, 2010). Corroborando com as autoras, o 
docente universitário precisa estar capacitado para motivar a 
autoaprendizagem do discente no ensino superior de manei-
ra que o levem ao desenvolvimento do pensamento crítico.

Em suma, cinco desafios da formação docente na pós-
-graduação: (1) cultural, centralizado no docente como sujei-
to do processo de ensino e aprendizagem; (2) docência com 
profissionalidade em que ser docente dever ser visto como 
uma profissão que exige desenvolvimento de competência 
específica; (3) competências em termos de conhecimentos 
específicos e teóricos ligado à pesquisa pedagógica sobre en-
sino, aprendizagem, planejamento de disciplinas e político 
como elemento da formação da identidade profissional dos 
docentes; (4) formação profissional e projeto pedagógico, re-
lacionados aos aspectos institucionais e à disciplina a ser en-
sinada; e (5) planejar uma formação dos docentes que discuta 
a teoria e a prática ao longo da pós-graduação para docência 
no ensino superior (Masetto & Gaeta, 2015). 

O quinto desafio chama a atenção porque fica evidente 
que os cursos de formação de pós-graduação, em particular 
os “. . .  stricto sensu, em nível de mestrado e doutorado, são 
os maiores responsáveis pela formação de novos professores 
que irão atuar no ensino superior, tanto em instituições pri-
vadas quanto públicas” (Junges Junior, Stefanello & Vieira, 
2021, p. 4). Dito de outro modo, a pós-graduação forma do-
cente além da pesquisa, não se limita a formar pesquisado-
res(as), mas também com conhecimento didático-pedagógico 



Formação em docência universitária na pós-graduação. . .    [ 77 ]

para o exercício do ensino e da aprendizagem com habilida-
de para lidar com a relação docente-discente em sala de aula 
(Masetto & Gaeta, 2015). Assim sendo, é fundamental refletir 
os conceitos sobre o que é ser docente. 

Etimologicamente a palavra docente vem do latim doce-
re que significa ensinar, e da palavra discere, que quer dizer 
aprender, que dá o sentido completo ao termo como sendo o 
processo de ensino e aprendizagem (Soares & Cunha, 2010). 
Fica evidente na sua gênese que a docência está conectada à 
transmissão do conhecimento, à arte de ensinar e ao proces-
so de aprender. Entretanto, é uma atividade complexa que 
requer a congregação de “multiplicidade de saberes, compe-
tências e atitudes que precisam ser apropriados e compreen-
didos em suas relações” (Soares & Cunha, 2010, p. 24). 

Do ponto de vista da filosofia da ciência, poucos tra-
balhos se atentam na formação pedagógica e na sua relação 
com a prática docente na universidade (Fernandes, 2001). A 
ênfase nas produções científicas-acadêmicas em vez da refle-
xão sobre preparação e formação dos docentes universitários 
para a prática pedagógica, contribui para essa deficiência na 
pós-graduação (Fernanda, 2001; Soares & Cunha, 2010). 
Deve-se pensar no tripé: formação acadêmica, pedagógica e 
profissional, na qual a “formação desse profissional precisa 
garantir articulação entre teoria e prática, considerando a 
 reflexão epistemológica da prática” (Soares & Cunha, 2010, 
p. 32). Complementando, a premissa de que a pós-graduação 
descarta a formação pedagógica ainda é evidente (Fernanda, 
2001), porém é preciso evitar o reducionismo de que esses 
conhecimentos sejam vistos como questão técnica que me-
recem pouca atenção na pós-graduação porque é um proces-
so dinâmico na qual os pós-graduandos necessitam estar,

Sob a supervisão de um professor-tutor pedagógico, realizam 
tarefas docentes, como aulas práticas e orientação de traba-
lhos de alunos, e frequentam cursos que abordam conteúdos, 
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entre outros, sobre a função da universidade, os sistemas edu-
cativos, a organização do conhecimento e dos conteúdos di-
dáticos, técnicas audiovisuais (Soares & Cunha, 2010, p. 33).

Ainda, vale notar que, a limitação da formação docente 
ao desenvolvimento da pesquisa científica ganha força com 
o reconhecimento nos termos legais e normativo do Parecer 
do Conselho Nacional de Educação 254/2012. No seu artigo 
1.o, o documento deixa claro que os cursos de pós-graduação 
stricto sensu

Consistem em programas de estudos avançados, incluindo 
um trabalho de conclusão, oferecidos nos níveis de mestrado 
e doutorado, visando à formação de recursos humanos de alto 
nível para o exercício de funções relacionadas à produção de 
conhecimentos em instituições ou organizações de qualquer 
natureza (Brasil, 2012). 

Dessa forma, quando se refere à “formação de recursos 
humanos de alto nível” o foco está na produção de conheci-
mento e não na capacitação para transmissão de conhecimen-
tos em sala de aula. Logo, entende-se que o fator didático-pe-
dagógico está ausente na formação de docentes universitários. 
Indiretamente, a formação docente na pós-graduação é res-
ponsabilizada às instituições universitárias para que cubram 
durante o processo formativo (Junges  Junior, Stefanello & 
Vieira, 2021; Cunha, 2018) “no que diz respeito a questões 
voltadas para a didática e processos de ensino-aprendizagem 
para o profissional que deseja atuar na educação superior” 
(Junges Junior, Stefanello & Vieira, 2021, p. 4). 

Além disso, o sistema de avaliação dos cursos de pós-
-graduação no Brasil, que datam desde 1976, sob a respon-
sabilidade da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES), adota critérios básicos que 
menosprezam a formação didático-pedagógico tais como: 
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a articulação  entre a área de concentração e linha de pes-
quisa, titulação dos professores, trabalhos apresentados em 
eventos acadêmicos, produção acadêmica dos docentes e dis-
centes, número de dissertações e teses, entre outros (Santos 
& Fonseca, 2009). 

Assim, ao se fundamentar na produção do conhecimen-
to, reproduz-se o velho pressuposto do professor como o 
detentor de todo conhecimento. Em outras palavras, a ideia 
de que o melhor professor é aquele que domina o conteúdo 
ainda prevalece, independentemente da sua capacidade de 
transmissão (Cunha, 2018; Junges Junior, Stefanello & Viei-
ra, 2021, p. 4), porém é um equívoco, pois em grande medida, 
esse é reprodutor de um modelo tradicional de ensino centra-
do na figura do professor. Lembramos que não se questiona 
ou nega a importância do conhecimento e dos domínios de 
disciplina pelo docente, aliás, esse é condição sine quo non, 
mas indaga-se o processo de preparação de como esse conhe-
cimento é transmitido aos discentes como indispensável para 
docência. A ênfase na produtividade docente coloca em dis-
puta o ensino e a pesquisa que deveriam ser complementares 
conforme argumento de que 

Ensino e pesquisa passam a ser atividades concorrentes, e 
como os critérios de avaliação premiam apenas a segunda, 
uma cultura de desprestígio à docência acaba sendo alimen-
tada no meio acadêmico, comprometendo, a almejada indis-
sociabilidade ensino-pesquisa-extensão (Pachane & Pereira, 
2004, p. 2). 

Ademais, atrelado a isso, a falta de apoio legal reforça 
tal desprezo. Quando se refere à formação docente, o artigo 
65 da LDBEN se limita a afirmar que “a formação docente, 
exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino 
de, no mínimo, trezentas horas” (Brasil, 1996), ou seja, ao 
docente do ensino superior é excluído a obrigatoriedade de 
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domínio de prática pedagógica. Por sua vez, o artigo 66 assi-
nala que a “preparação para o exercício do magistério supe-
rior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 
programas de mestrado e doutorado” (Brasil, 1996). Nota-se 
que, diferente do artigo 65, o artigo 66 não se refere à prática 
pedagógica, mas evidencia que a obtenção do título em nível 
de pós-graduação é suficiente ou capacita automaticamen-
te o pós-graduando para a docência universitária. Contudo, 
esse fato dá liberdade para a marginalização de disciplinas 
 didático-pedagógica na pós-graduação.

No trabalho intitulado “A pós-graduação stricto sensu 
do Brasil: espaço de formação de professores universitários” 
nos programas de pós-graduação das universidades federais 
do Brasil (Junges Junior, Stefanello & Vieira, 2021), a partir 
de uma abordagem qualitativa, apresentam-se contribuições 
dignas de menção sobre o estágio docente nas IES no Brasil 
como o momento de práticas pedagógicas. Das 26 universi-
dades analisadas, os autores apontam que 7 IES entendem o 
estágio docente como disciplinas eletivas de caráter obrigató-
rio apenas aos bolsistas da CAPES. Ademais, as autoras ob-
servam que em algumas instituições oferecem ao menos dois 
créditos voltados ao estágio, podendo ser prática docente ou 
metodologia no ensino superior. Nota-se que, ainda que in-
cipientes, algumas IES, apesar do foco dado às disciplinas de 
especialidade, buscam incluir algumas sobre didática e peda-
gogia na formação dos(as) pós-graduandos(as).

Não menos importante é a discussão sobre o reconhe-
cimento da docência como profissão. É comum ouvir que a 
opção pela docência foi por inspiração em algum professor 
nos níveis inferiores ou como uma atividade de sobrevivên-
cia, plano B. Logo, esses discursos são vagos e demonstram 
ausência de “justificativas teóricas dadas pelos professores 
sobre suas decisões e práticas; portanto, é um fazer com es-
cassos saberes profissionais, ainda que haja uma base empíri-
ca de ação que lhes permita o exercício da profissão” (Cunha, 
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2018, p. 8). De modo a evitar questões que depreciem a pro-
fissão, a autora observa que é elementar reiterar que o exer-
cício da docência universitária é complexo e demanda uma 
multiplicidade e uma articulação de saberes para que o ensi-
no seja de qualidade. 

Ainda nessa toada, é fundamental discernir dois aspec-
tos fundamentais sobre a formação profissional de docen-
tes (Libâneo, 2015). O primeiro diz respeito ao domínio de 
conteúdos da disciplina, elemento inquestionável, e o outro, 
o domínio de saberes e habilidades, que incluem o preparo 
para ensinar os conteúdos. Conforme o autor, tratam-se de 
dois aspectos complementares em que um não exime o ou-
tro. Entretanto, deve-se pensar o docente na sua plenitude, 
teoria e prática, que o caracterizam da atividade profissional 
(Cunha, 2009; 2018). Em tom crítico, a autora afirma que:

Não é por acaso que as condições profissionais para o exercí-
cio da docência universitária no Brasil se centram nos títulos 
de mestre e doutores, obtidos na Pós-Graduação stricto sensu. 
Poucos desses programas incluem conhecimentos, reflexões 
e práticas ligadas aos saberes pedagógicos, que profissiona-
lizam o professor. Se é fundamental a capacidade reflexiva 
sobre o campo científico específico que caracteriza sua for-
mação, o mesmo esforço não vem se aplicando às práticas de 
ensinar e aprender, à ampliação do diálogo epistemológico 
interdisciplinar, ao trânsito entre ciência, cultura e sociedade 
e às práticas mais coletivas e solidárias de produção (Cunha, 
2018, p. 8).

Dessa forma, afere-se ser substancial que haja o pro-
cesso de hibridização na pós-graduação, a fim de interseção 
entre a formação tanto no domínio de conteúdo como da di-
dática. Nessa racionalidade, questionamos, quanto a inter-
disciplinaridade, como o ponto de equilíbrio entre disciplinas 
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 específicas e didático-pedagógico, são importantes no proces-
so de formação do futuro docente. 

Alguns autores auxiliam nessa reflexão. Questiona-se, 
por exemplo, a obrigatoriedade do título mínimo da licencia-
tura para ensinar nos níveis inferiores e não no ensino supe-
rior (Castanho, 2018). De acordo com a autora, geralmente 
compreende-se que a formação específica ou de domínio de 
conteúdo é mais privilegiada na pós-graduação. Na mesma 
linha de raciocínio, comumente deduz-se que a formação 
em docência universitária é uma atividade ligada aos ensi-
nos inferiores e “dificilmente a abordagem de formação de 
professores estende-se para a formação de professores uni-
versitários, como se a formação específica para o magistério 
nesse nível fosse algo supérfluo, ou mesmo, desnecessário” 
(Pachane & Pereira, 2004, p. 1). Afirma-se ainda que o co-
nhecimento disciplinar e pedagógico tem lógica e métodos 
próprios de proceder (Libâneo, 2015). Em outras palavras, há 
necessidade de se criar uma didática ou metodologia de en-
sino e aprendizagem aos pós-graduandos voltada para a sua 
área de especialização, que no nosso caso é em RI. 

Podemos considerar que, embora o processo de forma-
ção didática-pedagógica na pós-graduação não tenha amparo 
legal, como visto nos documentos citados, acreditamos ser 
indispensável sua inclusão no processo formativo do futu-
ro docente universitário. A seguir, analisamos a percepção 
dos pós-graduando em RI de modo a comprovar a reflexão 
 proposta. 

análise e disCussão dos resultados

A disponibilização do questionário foi mediante o envio 
para as instituições que possuem PPGRI’s nos níveis de mes-
trado e doutorado. Cooptamos um total de 88 respostas entre 
estudantes e egressos dos PPGRI’s. Desse total, 51,7% são do 
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gênero feminino e 48, 3%, masculino, sendo que, 83,9% pos-
suem graduação em RI e 16,1% em área correlatas. Sobre a 
titulação dos entrevistados, 23% eram egressos do doutora-
do, 31% doutorandos(as), 26%,4 são mestrandos(as) e 19,5% 
mestras(es).

Em termos de concentração regional, 87,4% dos  PPGRI’s 
estão na região Sudeste, 3,4% no Sul, 1,1% no Norte, 2,3% 
no Nordeste e 5,7% na região Centro-Oeste. Os dados corro-
boram com os estudos apresentados ao longo do trabalho de 
que o Sudeste lidera como a região mais privilegiada na for-
mação docente em RI para o Brasil (Maia, 2020). 

Quando perguntado sobre as razões para a realização da 
pós-graduação em RI, 69% admitiu ser a carreira acadêmica, 
13,8%, carreira internacional como, por exemplo, atuação em 
organismos internacionais, Organização Não Governamental 
(ONG), dentre outras. Na sequência, 8% gostaria de seguir a 
carreira diplomática, 1,1% presumia a carreira empresarial, 
como, por exemplo, consultoria em comércio, trade interna-
cional, e, 8% gostaria de seguir outra carreira. Os dados dei-
xam claro que a carreira docente se tornou atrativa a pós-gra-
duação em RI em detrimento dos objetivos iniciais da área, 
se comparado com o percentual de interessados na carreira 
diplomática (Lessa, 2005) conforme ilustrado no gráfico 1.
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Gráfico 1. O que te levou a fazer pós-graduação em Relações Inter-
nacionais?

Fonte: Elaboração própria com base no questionário.

Ao serem questionados sobre a atuação no ensino su-
perior, 69% responderam que ainda não exercem atividade 
docente, e 31% disseram que são docentes. Dos que lecionam, 
pelo menos 24% atuam há mais de três anos, 4,6% há dois 
anos e 2,3% há um ano. Nota-se que os PPGRI’s têm sido efi-
cientes na formação de docente visto que mais de 20% estão 
no mercado há muito tempo.  

Adentrando nos aspectos mais específicos, relacionado 
à formação docente universitária, resultado do método de Li-
kert de sete pontos, foi possível notar que o percentual das 
respostas variou entre aqueles que: discordam totalmente, 
discordam em grande parte, discordam parcialmente, nem 
discorda e nem concorda, concordam, concordam em grande 
parte e concordam totalmente. Dessa forma, foi possível fazer 



Formação em docência universitária na pós-graduação. . .    [ 85 ]

uma análise de correlação das respostas conforme o grupo de 
perguntas parecidas. 

No gráfico 2 consideramos a análise com base nos gru-
pos de respostas e perguntas. As perguntas 9 e 10, sobre a 
importância de atividade prática ou estágio docência durante 
a pós-graduação como processo formativo, o nível de concor-
dância passa dos 80% entre os que concordam totalmente e 
os que concordam em grande parte. Fica claro que o estágio 
docência tem um papel fundamental na vida acadêmica dos 
pós-graduando por representar o primeiro contato com o en-
sino superior como defendido pela literatura analisada.
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Afere-se que os discentes dos PPGRI’s entendem o está-
gio docência como atividade indispensável ou complementar 
na formação profissional. Além disso, é uma das fases mais 
proeminentes para o exercício da didática. Com base nos da-
dos, interpreta-se que o estágio dever ser componente curri-
cular importante para a atuação profissional (Junges Junior, 
Stefanello & Vieira, 2021). Além disso, a “«preparação» para 
a docência fica a cargo das atividades do estágio docência ou 
da disciplina (quando ela é oferecida) denominada metodolo-
gia do ensino superior ou didática do ensino superior” (Melo 
& Campos, 2019, p. 48). 

Assim, indagamos sobre a importância e a oferta de dis-
ciplinas (metodologia e técnica de ensino, didática) que auxi-
liam na preparação para prática docente no ensino superior 
pelos PPGRI’s nas perguntas 8, 11, 13, 14 e 15. Aqui, indaga-
mos aos participantes se essas disciplinas deveriam e se são 
incluídas nas grades curriculares dos programas. Primeiro, 
mais de 70% respondeu que os PPGRI’s não oferecem esse 
tipo de disciplinas. Em seguida, quase 100% respondeu que 
esse grupo de disciplinas é importante na pós-graduação. Do 
contrário, quando perguntado sobre a não inclusão dessas 
disciplinas, mais de 90% discordaram. 

Nesse aspecto, como discutido, embora os estudos an-
teriores tenham observados que, além do estágio docência, 
boa parte das IES federais ofereciam disciplinas como me-
todologia de ensino superior e prática de ensino nos seus 
programas (Junges Junior, Stefanello & Vieira, 2021), nossos 
resultados apontam que mais de 60% respondeu que desco-
nhece PPGRI’s que ofertam disciplinas sobre docência no en-
sino superior. Percebe-se que há deficiência nessa etapa da 
formação na pós-graduação em RI, quando se analisa a fase 
estágio docência, ou seja, falta de conhecimento e domínio 
sobre conhecimentos didáticos e pedagógico que podem co-
locar o pós-graduando em situação de desconforto em razão 
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das limitações de conhecimento de técnicas e métodos de en-
sino em sala de aula.

Para confirmação, quando perguntamos quantas dis-
ciplinas foram ou são ofertadas durante as pós-graduação, 
71,3% responderam que não tiveram nenhuma disciplina, 
21,8% respondeu que teve ao menos uma disciplina, 5,7% teve 
duas e apenas 1,1% teve três disciplinas. Como  observado nos 
estudos anteriores, é comum que os programas de pós-gra-
duação ofereçam uma disciplina sobre didática o que corro-
borou com as respostas dos entrevistados (Castanho, 2018). 

No final, duas perguntas, 16 e 17, complementares foram 
feitas. A primeira, perguntamos se a conclusão da pós-gra-
duação é suficiente para o exercício da docência universitá-
ria. Mais de 70% discordaram, o que deixa claro que o do-
mínio de conteúdo não é suficiente para ser considerado um 
bom professor. Conforme apontado, assim como o domínio 
de conhecimento científico e específico é fundamental para 
a docência, o conhecimento didático-pedagógico é elementar 
e representa a vinculação de ambos (Libâneo, 2015; Soares, 
2009; Soares & Cunha, 2010). Entretanto, ressalta-se que 
somente 17,2% dos estudantes concordaram que a obtenção 
da titulação ou conclusão da pós-graduação é suficiente para 
exercer a docência universitária. 

Finalmente, perguntamos se possuir algum curso ou 
capacitação complementar no ensino superior é importan-
te para formação docente na pós-graduação. O intuito da 
pergunta era perceber até que ponto os pós-graduandos se 
interessam na busca de conhecimento didático-pedagógico. 
Supreendentemente, mais de 90% concorda que há necessi-
dade de se buscarem outras alternativas de capacitação sobre 
didática no ensino superior. Considerando o nível de concor-
dância, compreendemos que os PPGRI’s devem ao menos 
oferecer, em algum momento, capacitação sobre conheci-
mentos básicos sobre docência universitária ou minicursos. 
Vale ressaltar que “o I PNPG, referente ao período 1975-1980, 
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relaciona, entre seus objetivos, a capacitação de docentes uni-
versitários e de pesquisadores, a integração da pós-gradua-
ção no sistema universitário e o desenvolvimento da pesquisa 
na universidade” (Soares & Cunha, 2010, p. 43). Todavia, as 
autoras acrescentam que houve uma queda significativa na 
preocupação com a formação contínua dos docentes para o 
ensino superior.

Como exposto, os resultados da pesquisa demonstram 
que a formação docente em RI merece atenção considerando 
as respostas obtidas no que concerne à formação didático-pe-
dagógica. Conforme abordado pela literatura, é uma ativida-
de paralela à formação específica na pós-graduação. Contudo, 
os resultados são recados aos gestores ou coordenadores dos 
PPGRI’s porque demostram a lacuna desses conhecimentos 
nas grades curriculares como parte do processo formativo e 
também avaliativo pela CAPES.

Considerações finais

Nossa proposta foi avaliar, por meio da perspectiva 
dos(as) pós-graduandos(as) em RI, o quão efetivo os PPGRI’s 
são na preparação dos discentes em termos didático-peda-
gógico para a prática docente. A partir da literatura adotada 
compreende-se que a formação em docência universitária é 
um processo que perpassa a formação específica dos pós-gra-
duando e que demanda conhecimento na esfera didático-pe-
dagógica para atividade prática em sala de aula, assim como 
o domínio de conhecimentos específicos da área de pesquisa.

Nossa hipótese de que o processo formativo dos  PPGRI’s 
apresenta debilidades concernente ao ensino de disciplinas 
que enfoquem na preparação didática-pedagógica para o 
exercício da prática docente, pôde ser comprovada a partir 
das respostas obtidas com os(as) pós-graduandos(as) e egres-
sos. Afere-se que a maior parte dos PPGRI’s falham em  ofertar 
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disciplinas que complementem o processo de formação para o 
ensino superior de modo a auxiliarem nas atividades em sala 
de sala. Analisando as respostas, fica patente a insatisfação 
pela falta de disciplinas que abarcam esses conhecimentos, 
ou seja, é praticamente unanimidade entre os(as) entrevista-
dos(as) a necessidade de inclusão de disciplinas que abordem 
sobre o ensino superior, representando mais de 90%.

Assim sendo, os principais resultados apontam que: (1) 
a maioria dos PPGRI’s não oferecem disciplinas sobre do-
cência no ensino superior nas suas grades curriculares; (2) a 
conclusão da pós-graduação não é suficiente para o exercício 
da docência; e que (3) a prática em docência, como estágio, é 
considerada parte indispensável ao longo do processo forma-
tivo. Todavia, considerando que mais de 50% dos entrevista-
dos ainda são pós-graduandos, e mais de 60% ainda não está 
no mercado de trabalho, é mister que se preze pela prepara-
ção nessa área de conhecimento.

Contudo, o artigo contribui para reflexão da preparação 
dos(as) pós-graduandos(as) em RI, para docência universi-
tária com base nos dados apresentados. Apesar de algumas 
limitações na obtenção de mais dados, entendemos que mais 
estudos e novas metodologias podem ser desenvolvidos. Ain-
da que incipiente, nossos dados fornecem um panorama do 
estado dos PPGRI’s. 
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Capítulo 4
“É isso que eles te ensinam no Brasil?”: 

mobilidade acadêmica internacional 
e a experiência de doutorandos(as) 

brasileiros(as) no exterior

Leonardo Francisco de Azevedo

Opresente capítulo apresenta parte de pesquisa de douto-
rado em Ciências Sociais realizada entre os anos de 2017 

a 2022,1 cujo objetivo foi a compreensão das várias dimensões 
existentes em uma política estatal brasileira para formação de 
doutores no exterior. A partir de um recorte temporal de 16 
anos (1999-2014), identifiquei pesquisadores que, por meio 
de bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

1 Parte dos dados aqui utilizados foram inicialmente apresentados 
no “44.º Encontro Anual da ANPOCS”, em 2020, no “GT05 – Ciência, 
tecnologia e sociedade”, e compõem o quinto capítulo da tese da referida 
pesquisa (Azevedo, 2022). 
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Nível Superior (CAPES), iniciaram e concluíram doutorado 
em uma instituição estrangeira.

Foram identificados 1.915 pesquisadores e pesquisado-
ras nessa condição. Após o mapeamento desses pesquisa-
dores — onde realizaram o doutorado, quando concluíram e 
onde se encontram hoje — entrevistei 39 deles, levando em 
consideração a diversidade de área, gênero, período que rea-
lizou o doutorado, país para onde foi e o país onde está hoje. 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar, em 
detalhes, uma parte importante no processo de formação 
desses pesquisadores — a experiência de ser um estudante 
e pesquisador em uma instituição estrangeira. Considerando 
que as políticas de mobilidade acadêmica internacional são 
uma das estratégias adotadas historicamente pelo Brasil ten-
do em vista intensificar a internacionalização da ciência bra-
sileira, por meio da ampliação da nossa inserção no exterior, 
apreender como essa política é vivenciada, a partir da expe-
riência desses pesquisadores, se torna oportuno e relevante. 

Pretende-se abordar a experiência desses pesquisado-
res e dessas pesquisadoras nas instituições estrangeiras le-
vando em consideração principalmente o domínio da língua 
e as experiências institucionais nesses ambientes internacio-
nais, bem como suas relações com colegas e orientadores es-
trangeiros. Porém, antes de apresentar os dados empíricos, 
será feita uma breve discussão sobre mobilidade acadêmica 
 internacional. 

Contextualizando a pesquisa: MoBilidade

estudantil e aCadêMiCa internaCional 

Com o fim da Guerra Fria, a década de 1990 exaltou a 
globalização e trouxe para o centro do debate a “mobilida-
de” como sendo a tônica da nova organização mundial (Urry, 
2000; Castels & Miller, 2009). Ao contrário do conceito 
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 clássico de migração, a mobilidade passou a ser compreendi-
da em uma perspectiva mais ampla, observando as diversas 
formas de movimento, por diferentes escalas e circunstân-
cias, considerando também como ela é produzida, realizada, 
performada, mantida ou coagida (Cresswell, 2010; Sheller, 
2014). Como aponta Salazar (2020, p. 5), os conceitos de mi-
gração e mobilidade, apesar de interligados, não são sinôni-
mos, considerando que as pesquisas sobre migração privile-
giam, sobretudo os estudos de causas e impactos da migração 
nos pontos de partida e destino, ou seja, antes ou depois do 
movimento migratório físico. 

É também nos anos 1990, nos estudos sobre globaliza-
ção, que a crítica ao nacionalismo metodológico surgiu com 
veemência nos estudos de migração. Com a reconfiguração 
dos fluxos migratórios e acúmulo de investigações na área, 
deixou-se de privilegiar o debate sobre emigração e imigração 
e novos paradigmas transnacionais são elaborados na inves-
tigação de redes e campos sociais de migrantes internacionais 
(Feldman-Bianco et al., 2020; Glick-Schiller et al. 1992).

Além disso, cabe apontar que as experiências de mo-
bilidade são atravessadas por vários marcadores sociais da 
 diferença, como raça, gênero, religião e classe. Logo, en-
quanto há produção de mobilidade, há também produção de 
 imobilidade. 

O movimento é sempre enquadrado em uma infraestrutura 
material e institucional, e a circulação das pessoas é cons-
tantemente limitada ou promovida por coerções econômicas, 
garantias políticas e imaginários socioculturais. Além disso, 
a maior parte da população mundial permanece parada, in-
dependentemente de escolher esta opção voluntariamente 
ou ser forçada a isso. A mobilidade de uns tem consequên-
cias ou corresponde à imobilidade de outros. Mesmo aqueles 
que não se movem são afetados pelos movimentos de pessoas 
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 dentro ou fora de suas comunidades e pelas mudanças resul-
tantes (Salazar, 2020, p. 5, tradução nossa).

Com base na perspectiva dos estudos de mobilidade 
buscarei definir e compreender a mobilidade estudantil e aca-
dêmica. Podemos pensá-las tanto em uma perspectiva insti-
tucional, fomentada por políticas, bolsas e financiamento 
exclusivo para isso, como também em uma perspectiva indi-
vidual, como projetos de vida e familiares. Como nos lembra 
Cairns et al. (2017), a mobilidade não acontece apenas por 
interesses pessoais, mas pela abertura, em nível institucional, 
de oportunidades internacionais. Ou seja, agências indivi-
duais são mobilizadas por meio de contextos internacionais, 
com perspectivas e limitações. Sendo assim, compreender 
a mobilidade de pessoas altamente qualificadas — como é o 
caso dos interlocutores da presente pesquisa — exige que de-
senvolvamos “modos reflexivos de compreensão em relação à 
tomada de decisões de mobilidade de indivíduos nos circui-
tos internacionais de ensino superior, formação e emprego 
qualificado que tenham em conta as dimensões internas e ex-
ternas” (p. 3, tradução nossa). Os autores sugerem que, para 
que isso possa ser feito, é preciso se afastar de abordagens ba-
seadas unicamente em dados descritivos, mas nos focar “nas 
esperanças e temores de movimentos incipientes, ao mesmo 
tempo em que delineia algumas das características-chave da 
regulamentação dos sistemas de mobilidade institucionaliza-
dos” (p. 3, tradução nossa).

Ser capaz de sonhar com uma vida nova e, com sorte, me-
lhor no exterior, com um leque expandido de oportunidades 
de vida, torna-se o principal motor do movimento, em vez de 
assumir retrospectivamente que todos aqueles que se muda-
ram o fizeram com base em um custo racional — análise de 
benefícios, mas com escolha mediada por estruturas sobre as 
quais o incipiente motor pode não ter poder de controlar ou 
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prever resultados. [ . . . ]  é a lógica da busca de oportunidades 
que acaba motivando alunos, estagiários e profissionais a irem 
para o exterior, bem como a constatação de que ficar em casa 
pode resultar em atrasos na competição global por empregos 
e segurança na carreira (p. 3, tradução nossa).

A mobilidade estudantil, além de se tornar uma gran-
de fonte de financiamento pelos países receptores, também 
se tornou um meio privilegiado de recrutamento de recur-
sos humanos altamente qualificados, sendo criado, por vá-
rios países, mecanismos para facilitar a transição de “estu-
dantes internacionais” para trabalhadores do mercado local, 
mediante políticas migratórias mais flexíveis (Riaño et al., 
2018). Além de perspectivas institucionais, há pesquisas que 
também apontam que a experiência da mobilidade estudan-
til, sobretudo as praticadas por mais jovens, intensificam a 
fluidez nos projetos de vida e abre perspectivas para outras 
experiências de mobilidade. Logo, querer voltar para “casa” 
deixa de ser uma obviedade (Findlay et al., 2017).

Os estudos sobre mobilidade estudantil e acadêmica 
normalmente se dividem entre os que analisam apenas “mo-
bilidade estudantil”, focados sobretudo em outras dimensões 
que atravessam a experiência, como juventude, sociabilidade 
e políticas de mobilidade; e aqueles estudos que focam no que 
se denomina de “migração qualificada”, ou seja, pessoas com 
alta qualificação que se movem para outros países, organiza-
dos, especialmente, pela carreira profissional — ou coincidin-
do-a com outros fatores, como família. O que pretendo aqui 
é articular essas duas vertentes, considerando que os inter-
locutores da presente pesquisa desfrutaram da condição de 
estudantes, ou seja, assistiram aulas, tiveram orientadores e 
em sua maioria o fizeram ainda jovens, mas também ocupam 
um status profissional mais consolidado do que aqueles que 
se aventuram em experiências de intercâmbio durante a gra-
duação, cujas obrigações institucionais são menores e mais 



“É isso que eles te ensinam no Brasil?”. . .    [ 99 ]

maleáveis; utilizo, para tal, o conceito de “mobilidade acadê-
mica”. Ao mesmo tempo em que há a descoberta e a aventu-
ra de viver em outro país, falar outra língua, conhecer novas 
pessoas, há também as obrigações de realizar uma pesquisa 
e escrever uma tese em um sistema universitário completa-
mente diferente do que era vivenciado no Brasil.

Preocupações sobre como a experiência de mobilidade 
internacional de estudantes e pesquisadores se convertem em 
ganhos para carreiras científicas estão presentes nos estudos 
da área. Netz et al. (2020), por exemplo, ao realizarem uma 
exaustiva revisão bibliográfica sobre o tema, apontam como a 
construção de redes internacionais, o aumento de produtivi-
dade, o impacto nas publicações e a obtenção de colocações, 
além do acesso à infraestrutura científica, aos fundos e aqui-
sição de capital simbólico estão entre as principais preocupa-
ções dos estudos realizados.

Apesar de sempre ser destacado os aspectos positivos 
desse tipo de mobilidade, sendo frequentemente incentivado, 
há uma crescente literatura sobre a precarização em torno da 
experiência da mobilidade acadêmica e estudantil internacio-
nal, como as condições econômicas e de moradias precárias 
entre estudantes estrangeiros ou mesmo os contratos de tra-
balho de curto prazo, sobretudo entre pós-doutorandos, que 
produzem efeitos não desejados nas vidas dos pesquisado-
res e em seus projetos de futuro (Cairns et al., 2017; Ferrei-
ra, 2017). Ferreira (2017), a partir da noção de “políticas de 
sobrevivência” de Marc Abélès, aponta a existência de uma 
“espécie de expropriação forjada pela desterritorialização 
e pela insegurança estrutural, na qual projetos individuais 
são mais profundamente desafiados” (p. 62). Nesse cenário, 
perde-se o que se tinha no Estado de bem-estar social pós-
-Segunda Guerra: a capacidade de dominar o futuro (Abélès, 
2012 apud Ferreira, 2017, p. 62). Dessa forma, cabe pensar 
em como enquadrar essas políticas de incentivo à mobilida-
de e aos  anseios de jovens pesquisadores em um cenário de 
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 precarização crescente. Tal questão, porém, não está presente 
no discurso hegemônico sobre a necessidade de se “interna-
cionalizar” e se “mover” pelo mundo.

Ethos cosmopolita e exigências de mobilidade

Se tornou senso comum, no debate sobre experiência 
internacional de pesquisadores e acadêmicos, que tal prática 
aprimora processos científicos assim como intensifica a di-
fusão e o compartilhamento da produção de conhecimento. 
Torna-se necessário, portanto, produzir redes internacionais 
de pesquisa e colaboração, com o aprendizado de novas téc-
nicas e teorias (Bauder et al., 2017). Além disso, há um valor 
simbólico para as carreiras dos acadêmicos que experienciam 
tal mobilidade. Realizar doutorado e pós-doutorado em insti-
tuições internacionais de prestígio produz “capital de reputa-
ção” valorizado em comitês de seleção e contratação (Ackers, 
2008; Bauder et al., 2017).

De fato, o “mercado” de trabalho científico é tendencial-
mente mais internacionalizado, comparativamente menor e 
com maiores níveis de mobilidade do que outros mercados de 
trabalho que envolvem profissionais altamente qualificados. 
Logo, considerando essa elevada expectativa de  mobilidade, 
torna-se difícil falar em migração forçada ou voluntária,  sendo 
porventura mais útil encará-la como “um continuum de es-
colhas e constrangimentos que se vão alterando ao  longo do 
tempo, do espaço e do curso de vida” (Videira, 2013, p. 146).

Assim, a mobilidade de cientistas não é apenas induzida 
por processos formais de recrutamento, mas, sobretudo, pelo 
acionamento de redes, delimitadas em âmbito individual e/
ou de grupo. Mas, apesar dessas trajetórias de mobilidade 
científica assim se enquadrarem, em sua maioria, é relevan-
te a discussão sobre quais são os fatores que levam tantos 
 cientistas a procurar essas mesmas trajetórias de mobilidade 
e quais levam outros a não as fazer. Fatores como excelência 
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da investigação realizada em determinada instituição; aces-
so a laboratórios e equipamentos; autonomia de trabalho ou 
mesmo reconhecimento social são considerados como incen-
tivo à mobilidade. Já questões familiares, de gênero ou re-
ceio de perder acesso a redes nos países de origem podem 
se tornar obstáculos à mobilidade internacional de cientistas 
(Videira, 2013).

Nesse cenário, cabe ressaltar que o campo acadêmi-
co possui sua própria infraestrutura de mobilidade, como a 
existência de fundações que financiam tais práticas — como a 
Fundação Fulbright nos Estados Unidos; a Fundação Alexan-
der von Humbolt na Alemanha; e as agências estatais CAPES e 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq) no Brasil; e de programas com objetivos específi-
cos, como as bolsas Marie Curie na União Europeia, facilitam 
a experiência de mobilidade internacional de pesquisadores e 
acadêmicos (Bauder et al., 2017). Entre as práticas sociais es-
pecíficas do campo acadêmico, com suas próprias convenções 
e regras (Bourdieu, 2004), a mobilidade internacional acaba 
por se tornar parte do habitus acadêmico. Bauder et al. (2017, 
p. 9) apontam a distinção feita por um de seus interlocutores 
entre ser um “migrante” e ser um “acadêmico internacional”: 
o pesquisador se reconhecia na segunda categoria, pois seria 
parte constitutiva do próprio campo acadêmico, diferente da 
primeira categoria, cuja experiência de mobilidade dos sujei-
tos aconteceu por outras razões.

O pressuposto universalismo da ciência moderna (Sie-
gel, 2002; Somsen, 2008; Southerland, 2000) sustenta a 
ideia de um ethos científico universal — proposto nos quatro 
pilares de Merton (1973).2 Constitui-se, nesse contexto, um 

2 1) o comunalismo epistêmico – o compartilhamento irrestrito 
do conhecimento científico; 2) o universalismo, ou impessoalidade 
– a validação científica independe de atributos pessoais, étnicos, 
nacionais ou culturais dos pesquisadores; 3) o desinteresse – isenção do 
conhecimento, ou seja, sem constrangimentos ou interesses políticos e 
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suposto “ethos cosmopolita” entre estudantes e pesquisado-
res que permitiria, com mais facilidade, circular livremente 
por diferentes países e protagonizar trajetórias cosmopolitas, 
adquirindo habilidade de mediação entre diferentes mundos.

Há pesquisas que buscam enfatizar essa dimensão, afir-
mando que quando há, nas experiências de mobilidade es-
tudantil e acadêmica internacionais, uma tradução cultural 
bem-sucedida, esses atores alargam seu repertório socio-
cultural, protagonizam novas práticas de conhecimento e 
compartilham diferentes perspectivas socioculturais (Go-
mes, 2015; Kim, 2010; Kirpitchenko, 2014; Marotta, 2010). 
 Kirpitchenko (2014) recorre a Bourdieu ao propor o concei-
to de “disposições cosmopolitas” para nomear essas novas 
práticas, ou seja, o desenvolvimento de um repertório de 
 habilidades para conseguir transitar e mediar diferentes gra-
máticas culturais.

Antes dela, Murphy-Lejeune (2002) já havia propos-
to o conceito de “capital de mobilidade”, partindo também 
das noções de habitus e de capitais de Pierre Bourdieu. Para 
ela, o “capital de mobilidade” de estudantes é composto por 
quatro diferentes elementos: o histórico pessoal e familiar; 
experiências prévias de mobilidade, incluindo competência 
linguística; capacidade de adaptação, a partir dessas expe-
riências anteriores; e características de personalidade do po-
tencial viajante. Essas disposições afetam as experiências de 
mobilidade e são potencializadas por meio delas, produzindo 
distinção entre os “estudantes viajantes” e seus pares que não 
passaram por tal experiência, sobretudo no retorno. 

Porém, como nos lembram Hu & Cairns (2017), é im-
possível apontar uma causalidade obrigatória entre o fato de 
estudar no exterior e ter uma carreira de sucesso em seu país 
natal posteriormente. Claro que é possível que empregadores 

econômicos; 4) e o ceticismo organizado – baseado na dúvida metódica 
de se escrutinar o conhecimento científico produzido (Merton, 1973).
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reconheçam e valorizem as competências e capacidades ad-
quiridas no exterior, porém esses novos atributos podem não 
ter uma aplicação clara, logo, não fazem diferença no jogo das 
oportunidades de emprego ao regressarem.

Há também os que fazem uma leitura crítica desse fenô-
meno, denominando-o de “fetichismo da mobilidade” (Bau-
der et al., 2017; Leung, 2013; Robertson, 2010). Ou seja, a 
mobilidade por si só não seria capaz de garantir a aquisição 
de um “capital de mobilidade”.

Mobilidade internacional sozinha, sem uma alta qualidade 
nas trocas de conhecimento, aquisição de habilidades ou acu-
mulação de capital, é insuficiente. A aquisição da língua ingle-
sa é também parte de uma valiosa experiência internacional. 
Portanto, é razoável sugerir que a experiência internacional, 
mais do que mobilidade, deve ser considerada como uma for-
ma de capital na academia (Bauder et al., 2017, p. 3, tradução 
nossa).

Bauder et al. (2017) recorrem a esse conceito para ex-
plicar situações em que se considera apenas a experiência da 
mobilidade em si, sem compreender as circunstâncias em que 
tal prática ocorreu. Ao investigar a experiência internacional 
de mobilidade de pesquisadores no Canadá e na Alemanha, 
os autores analisam como esses sujeitos compreendem a ex-
periência internacional como uma forma de capital que gera 
benefícios para quem a pratica. Os pesquisadores entrevis-
tados, em sua grande maioria, não fetichizam a mobilidade 
que praticam, enfatizando os ganhos da experiência de uma 
forma mais ampla. Mesmo assim, reconhecem a experiência 
internacional como mecanismo de distinção, logo, uma for-
ma de capital. 

Os autores também apontam como a experiência in-
ternacional em países de língua oficial inglesa, sobretudo 
entre os pesquisadores de universidades alemãs, era mais 
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 valorizada do que tal vivência em países de outras línguas. Tal 
visão parte da compreensão do inglês como língua “univer-
sal” da ciência, logo ter uma experiência intensa em um país 
com essa língua nativa o qualifica na capacidade de publicar e 
se comunicar internacionalmente. Já entre os pesquisadores 
de universidades canadenses, ou oriundos de países que têm 
o inglês como língua nativa, isso não era apontado como uma 
preocupação. O lugar de destino também conta nesse valor 
“simbólico” do deslocamento. Os Estados Unidos, por exem-
plo, são considerados como o destino com maior reconheci-
mento. Entre os indianos, em que a língua não é necessaria-
mente uma questão — considerando que o inglês é uma das 
línguas oficiais do país — estar nos Estados Unidos tem um 
valor em si (Bauder et al., 2017). 

As experiências de mobilidade dos interlocutores da 
presente pesquisa estão inscritas nesse cenário mais amplo 
de circulação internacional, porém, com as especificidades 
relativas à condição de serem brasileiros. A questão da lín-
gua — e a necessidade obrigatória de dominar uma língua 
estrangeira para escrever a tese; e da inserção institucional 
em ambientes acadêmicos diferente dos nossos, traz dados 
e situações que se somam e contribuem à discussão teórica 
anteriormente apresentada. 

língua e instituições estrangeiras

Os pesquisadores aqui retratados cursaram o doutora-
do, em sua maioria, em universidades com reconhecimento 
internacional, que atraem estudantes, professores e pesqui-
sadores do mundo todo. Graças a isso, essas instituições se 
constituem como ambientes altamente internacionalizados, 
o que para muitos dos interlocutores facilitou o processo de 
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adaptação àquele novo ambiente. Alice,3 por exemplo, fez o 
doutorado no Norte da Inglaterra. Para ela, o fato de as uni-
versidades do Reino Unido terem uma estrutura de financia-
mento muito dependente de estudantes internacionais, fez 
que criassem uma estrutura preparada para recebê-los. Ape-
sar das dificuldades inerentes à experiência de ser estrangei-
ro, a instituição estava preparada para dar o suporte necessá-
rio — sua orientadora também era estrangeira. 

Eu sentia dificuldade de ser estrangeira, eu tinha muito claro 
que dificuldade que eu tinha todos os colegas estrangeiros ti-
nham, que são os códigos culturais que muitas vezes você de-
mora pra entender, o que que é aquilo que determinadas ati-
tudes revelam né? E os ingleses são muito educados, polites, 
como eles falam, e é difícil você entender alguns processos, 
mas não pelo fato de ser brasileira. Eu acho que as universida-
des britânicas especificamente, de um modo geral, elas vivem 
do dinheiro dos alunos do exterior, porque as taxas que os es-
tudantes estrangeiros pagam são 10 vezes maiores que as ta-
xas que os europeus pagam. Então eles estão muito equipados, 
pelo menos na minha experiência, do pouco que eu circulei, 
das universidades que eu circulei, eles estão muito preparados 
para essa internacionalização da universidade. Então a secre-
tária era muito preparada, a professora era japonesa. Pelo fato 
dela ser estrangeira em uma universidade britânica, ela tinha 
muita sensibilidade para conduzir as minhas dificuldades, as 
minhas dúvidas, por exemplo, burocráticas né? Eu não sentia, 
não posso dizer que eu tive algum tipo de, como eles falam, 
harassment [assédio], no ambiente acadêmico (Alice). 

Rodolfo, que fez doutorado na França, também apontou 
um contexto semelhante no laboratório em que  trabalhava. 

3 Todos os nomes aqui utilizados são pseudônimos, visando 
garantir o anonimato dos interlocutores da pesquisa. 
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A diversidade de nacionalidades entre os pesquisadores 
que estavam naquela instituição produzia um ambiente 
 integrador.

A equipe tinha, na época, uns 10 alunos de doutorado, sem 
falar dos 10 pesquisadores permanentes né, digamos. Então 
tinha metade destes 10 que eram franceses e a outra metade 
era estrangeira. Seja da Romênia, seja da Itália. Eu do Brasil 
e tudo mais. Tinha também um alemão. Então o ambiente era 
bem internacional. Entre os pesquisadores permanentes, ha-
via pessoas que tinham vindo de fora, então era um ambiente 
onde você sentia que havia possibilidade de se integrar e fazer 
parte do quadro permanente, do laboratório, havia oportuni-
dades (Rodolfo).

Cristian, que fez doutorado nos Estados Unidos e hoje 
é professor na Inglaterra, aponta que prefere ter alunos es-
trangeiros, por entender que estão muitas vezes em posições 
socioeconômicas piores e, portanto, mais motivados a ter um 
bom rendimento e com isso melhorar suas condições de vida. 

Eu tenho alguns [alunos internacionais] no meu laboratório 
aqui, olha só, tem uma porrada de inglês. Um aluno meu, um 
global citizen, a mãe é de um país, o pai é de um outro. . .  da 
Alemanha, a outra é da África do Sul, a outra da Bulgária. . .  os 
meus melhores alunos são todos internacionais. . .  tipo assim, 
eu não quero botar o funnel, mas o cara, quando ele vem de 
fora, primeiro, tem a questão. . .  tem umas teorias de motiva-
ção que falam isso. . .  tem a questão da autonomia: eu escolhi. 
O cara sai, igual eu do Brasil, não tinha um computador fun-
cionando.. .  é outro nível. . .  o americano, com dezesseis anos, 
tem um Honda Civic, o pai deu um Honda Civic pra ele, tá 
tudo de boa. E eu lá dirigindo um carro de setecentos dóla-
res. . .  O troço quebrando, eu botava óleo e ia com choque. . . 
então, pra mim, tinha que ser mais (Cristian).
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Discursos como esses surgiram em várias entrevistas. 
Para eles, tal ambiente internacional produzia acolhimen-
to necessário para o trabalho nessas instituições, apesar da 
condição de estrangeiros. Como disse Ricardo, que fez dou-
torado na Espanha, “eu acho que a vantagem de você fazer 
 doutorado no exterior é isso, é você se internacionalizar”. Ou 
seja, estar em ambientes altamente internacionalizados pro-
duziria um ethos distinto daquele possível se você ficasse em 
seu país natal. 

Entretanto, muitos deles apontaram que somente isso 
não era suficiente para evitar conflitos e tensões no período 
que lá estiveram. Desde questões estruturais, como o domínio 
da língua, até questões mais pontuais, relacionadas à institui-
ção em que estavam ou a relação que tinham com o orienta-
dor, foram citadas como dificultadores nesse processo. 

Se o ambiente altamente internacionalizado foi um fator 
que facilitou a adaptação à instituição estrangeira, o domínio 
da língua surgiu com um desafio para diferentes pesquisado-
res, de diferentes maneiras: nas aulas, na escrita da tese, na 
relação com os colegas e com o orientador. A questão do do-
mínio de uma língua estrangeira pode também ser considera-
da uma forma de capital.

É evidente que, em uma sociedade determinada, num deter-
minado momento de tempo, o conhecimento de diferentes 
línguas propicia lucros materiais e simbólicos extremamen-
te diversos para um investimento que pode ser suposto como 
equivalente. Assim, o conhecimento do inglês possui um valor 
de troca incomparavelmente maior do que o conhecimento 
do espanhol ou do italiano, sem falar do grego ou do berbere. 
Como o peso das diferentes línguas pode variar no curso do 
tempo (e em particular, em seguida a mudanças políticas), os 
proprietários de um tipo determinado de capital linguístico 
podem encontrar-se desapropriados devido à desvalorização 
daí resultante (Bourdieu, 1987, p. 148 apud Prado, 2004)
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É plenamente possível analisar a questão do  aprendizado 
de uma língua estrangeira a partir de uma leitura bourdieu-
siana, entendendo-a como um capital. Apesar de o grupo 
aqui analisado ser diversificado, em termos de estrato social, 
grande parte deles advém de uma classe média consolida-
da, com pais com ensino superior e que cultivaram, desde a 
adolescência, o aprendizado da língua estrangeira em seus fi-
lhos. Eduarda, que realizou doutorado no Reino Unido, por 
exemplo, é filha de professores universitários. Então, tanto 
o aprendizado de uma língua estrangeira como o projeto de 
cursar mestrado e doutorado foi algo incentivado por ambos, 
além da grande intimidade que ela já possuía com o meio 
 acadêmico. 

Para os meus pais sempre foi importante as línguas. Então 
desde o colégio eu tinha aula particular de inglês. Não parti-
cular né, cursos privados, além do colégio, para reforçar. Ti-
nha inglês no colégio, que era fraco, daí meus pais me colo-
caram na aula de inglês para aprender. Ajuda um pouco, mas 
não resolve. O que ajudou mesmo foi o período nos Estados 
Unidos. Porque eu tive cursos da minha área em inglês, aí é 
específico né? Uma coisa é inglês informal, de turismo. Outra 
coisa é trabalho, que é outro departamento (Eduarda).

Já Samuel, que fez doutorado nos Estados Unidos, tam-
bém era filho de professores universitários e morou com eles, 
ainda criança, também nos Estados Unidos, pois os pais fize-
ram parte da formação naquele país. Logo, a questão da lín-
gua, longe de ser uma barreira, era um facilitador no processo 
de inserção na universidade no país estrangeiro. 

Por sorte, eu já falava bem inglês, fui melhorando lá, mas por 
conta disso, que meus pais eram acadêmicos e eu tinha ido 
com eles para os Estados Unidos quando eu era criança, e 
fui mais vezes depois, porque eles voltaram para fazer outras 
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 atividades lá, então eu fiz, enquanto era garoto, então eu não 
fui só essa vez quando tinha 5 anos, que nós ficamos um ano, 
eu fui com eles por período de 3 a 6 meses em outras épo-
cas também, para ficar nos Estados Unidos. Então a língua foi 
tranquila (Samuel).

Tal situação é completamente diferente daqueles que, 
mesmo tendo estudado uma língua estrangeira na adolescên-
cia ou durante a graduação, não tinham tido uma experiên-
cia internacional anteriormente. Alice, por exemplo, apontou 
que o lugar para onde ela foi se falava um inglês completa-
mente diferente do que ela tinha estudado no Brasil, o que 
tornou muito difícil sua vida lá.

Eu tive a dificuldade da língua. Em primeiro lugar, como todo 
bom brasileiro, esses cursinhos clássicos de inglês são de in-
glês americano, e eu fui para o norte da Inglaterra. Então não 
é o sotaque da rainha, é um sotaque muito bizarro. Então a 
comunicação, por mais fluência que eu tivesse, e eu tinha me 
formado em curso de inglês, a comunicação te coloca no fim 
da linha, o último da fila, sabe (Alice). 

Tal dificuldade também emergiu no processo de escrita 
da tese em outra língua. 

Quando vem a fase da escrita, que foi o momento que eu voltei 
para Inglaterra [ . . . ]  assim, eu passei 6 meses para escrever 15 
páginas, sei lá. Por que essa experiência da língua para mim 
foi muito profunda. Porque uma coisa é aprender a falar, ou-
tra coisa é aprender a ouvir, outra coisa é aprender a escrever. 
Então nesses primeiros anos eu aprendi a falar, falava com 
fluência, compreendia, era capaz de ver notícia sem legenda, 
sem nada assim, eu criei uma fluência confortável. Mas quan-
do chegou a hora de escrever eu falei “caramba, será que eu 
vou ter que escrever em português e traduzir para o inglês?” 
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Eu falei “não, isso aqui eu vou ter que aprender também”. 
 Então eu tive muita dificuldade até que saísse o primeiro ca-
pítulo. Lenta, aquele inglês bem tosco até, eu diria. E nesse 
sentido os amigos ingleses me ajudaram muito. Muita gente 
revisou o texto, muita gente me deu dicas de expressões, A 
orientadora também e depois desses seis meses, que foi um 
parto longo e doloroso, parece que o cérebro encarou aquilo 
como exercício físico né? “Bom, agora eu já consigo carregar 
20 kg então eu vou”. . .  depois desses seis meses mudou uma 
chave e aí foi suave (Alice).

Dominar diferentes idiomas qualifica estes sujeitos a in-
teragirem em diferentes níveis e perspectivas, com um “cam-
po de possibilidades” (Velho, 2003) muito mais amplo do que 
aqueles que possuem restrição no domínio de uma língua es-
trangeira. Isso apareceu muito fortemente entre aqueles que 
não tiveram qualquer tipo de formação adicional em língua 
estrangeira durante a adolescência. Geraldo, que fez douto-
rado nos Estados Unidos, por exemplo, conseguiu aprender 
o mínimo necessário para conseguir a nota em teste de profi-
ciência necessário para ser aprovado na instituição estrangei-
ra. Mas teve muita dificuldade quando chegou lá. 

L. Você já falava inglês? Como foi isso?
G. (riu) Muito mal. Eu tive que fazer o TOEFL, eu fiz um curso, 
quando eu estava no mestrado, pra tentar. . .  meu inglês era 
muito ruim.. .  era escola pública, então, eu vim de escola pú-
blica, não tinha muita base. . .  e aí, eu fiz um pouco, saquei um 
pouquinho, e aí eu fiz o TOEFL, foi suficiente para eu ser acei-
to, porque você tem que ter uma nota mínima no TOEFL.. . 
mas eu achava que eu falava inglês, aí, quando eu cheguei 
aqui, eu descobri que tem o inglês acadêmico, que você apren-
de na escola, e tem o inglês do dia a dia, esse é outro inglês.
L. Você não tinha tido uma preparação de inglês na adoles-
cência?
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G. Não, não. . .  eu fui traduzindo música, vendo filme, tentan-
do aprender sozinho, e aí depois eu fiz um curso intensivão de 
TOEFL pra conseguir fazer a prova, mas foi meio na cara dura 
(Geraldo).

O não domínio completo de uma língua estrangeira tam-
bém afetou sobremaneira a capacidade de expressão e inte-
ração desses pesquisadores e sua própria compreensão de si, 
como aluno e também como professor. 

Eu tinha o accent, né, que era pesado.. .  e o que eu senti di-
ficuldade e foi uma experiência de humildade pra mim, tipo 
assim, que às vezes você sabia falar as coisas pra caramba em 
português, mas era difícil expressar. . .  uma coisa que eu notei, 
por exemplo, eles falam que você tem diferentes personalida-
des, né, em diferentes países. . .  eu sou muito mais extroverti-
do no Brasil, pela dificuldade da língua, entendeu? E também 
porque você tem que processar esse elemento cultural. . .  to-
das as coisas que estão no Brasil, você chega, você já tá ligado, 
você processa em automático no seu cérebro. Em outros paí-
ses, você tem que processar o elemento cultural, o que você 
pode dizer, o que que você não pode. . .  “aquele cara ali é mo-
toqueiro, não sei se eu falo oi”, assim, entendeu? Um exemplo 
bobo. Aí eu notei que eu era muito mais extrovertido, muito 
mais falante no Brasil. Mas o que eu achei mais difícil é que 
eu tenho memória, desde a terceira série, quarta série, e eu 
adorava apresentar em aula, nunca tive esse negócio de ficar 
com medo de apresentar, de tremedeira. . .  adorava chegar lá e 
falar muito, eu sempre apresentava as coisas do meu grupo.. . 
e, nos Estados Unidos, foi a primeira vez — e foi muito bom 
pra sentir o processo de formação humanista, como educador, 
que eu falei “poxa, eu tô nervoso pra apresentar, será que os 
cara vão entender isso que eu vou falar?” Ficava ansioso pra 
apresentar, eu pensava nisso antes de dormir. Nunca tinha 
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acontecido comigo [ . . . ]  mas isso pra mim foi muito libertador 
enquanto educador (Cristian).

Conviver em espaços fortemente internacionalizados, 
em que há uma convivência de diferentes línguas e sotaques, 
permitiu que esses pesquisadores aprendessem novas habili-
dades e capacidades de traduzir diferentes línguas e mundos. 
Contudo, as dificuldades estruturais relacionadas ao domínio 
de uma língua estrangeira foi um fator relevante nessa expe-
riência. Ter a capacidade de escrever ou não em outra língua 
afeta sobremaneira a inserção acadêmica internacional de 
qualquer pesquisador. Porém, para eles, não havia a opção de 
não dominar outra língua, visto que era necessário finalizar o 
doutorado com a entrega da tese. Para além disso, a vida em 
uma instituição internacional, com regras e dinâmicas dife-
rentes das suas de origem, trouxe outros desafios para esses 
pesquisadores. 

redes e relações na instituição estrangeira

Além da língua, cujo fator ultrapassa a instituição es-
trangeira em que estavam vinculados, estar em uma institui-
ção com uma estrutura diferente da brasileira, com pessoas 
novas e com outra cultura organizacional e de interação se 
tornou um desafio para muitos desses pesquisadores. Fato-
res como as formas de financiamento e os vínculos de tra-
balho nas instituições estrangeiras; as regras e os caminhos 
institucionais e burocráticos apresentados; o formato inter-
disciplinar de alguns cursos e programas; bem como as con-
dições de infraestrutura oferecidas aos doutorandos foram 
apontadas como elementos que destoaram da experiência 
nas instituições brasileiras. Se alguns deles eram tidos como 
fatores positivos — como a estrutura oferecida; outras situa-
ções não tiveram a mesma leitura, como as dificuldades de 



“É isso que eles te ensinam no Brasil?”. . .    [ 113 ]

 financiamento de algumas pesquisas em que esses pesquisa-
dores estavam inseridos. 

Soma-se a essas questões estruturais e institucionais a 
experiência cotidiana nas universidades. O ambiente com-
petitivo, a relação com orientadores, colegas e professores, 
bem como as representações acionadas sobre o Brasil nessas 
interações foram fatores destacados por grande parte desses 
pesquisadores. 

Ambientes competitivos

Muitos dos interlocutores da presente pesquisa estive-
ram em universidades que lideram rankings internacionais, 
o que produz, em algumas delas, ambientes pouco acolhe-
dores e altamente competitivos. Houve quem via nisso um 
grande problema e tinha pouca disposição para incorporar tal 
modelo de trabalho, mas houve também quem se adaptou e 
gostou de trabalhar de forma tão exaustiva.

Mariana, por exemplo, fez o doutorado em uma presti-
giada universidade norte-americana. Para ela, o fato de ser 
negra e brasileira afetava a forma que ela se relacionava com 
os colegas da instituição, além de não conseguir se adaptar 
à lógica de competitividade e trabalho daquela universidade. 

É um nível de competitividade fora do normal. Porque é isso, 
as pessoas acham que elas serão, se elas já não são, a referência 
da disciplina, então se eu sou a referência, você não pode ser a 
referência, concorda? Se eu sou a referência em determinado 
assunto, como que o outro vai ser referência. [ . . . ]  Por outro 
lado, eu vejo também a minha experiência, principalmente 
como uma pessoa que não é americana, então por melhor que 
nós possamos ser, eles não acham que você vai ser tão bom 
quanto eles, é um fato [ . . . ]  Então assim, é uma competiti-
vidade, mas por outro lado, também existe essa questão de 
um ler o texto do outro, faziam grupos, eu pelo menos eu via 
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isso. [ . . . ]  [mas] eu não participei. Não sei se é porque eu não 
consegui me inserir, não sei se é porque eu não adotei algumas 
linguagens deles, ou se eles também me discriminavam. Eu 
também não tenho um parâmetro (Mariana).

Fernando, que foi para outra famosa universidade nor-
te-americana, também apontou que era um ambiente alta-
mente competitivo e que exigia dele muita dedicação. Mas ele 
gostava desse ambiente e incorporou um ethos de trabalho 
semelhante.

Era bem competitivo. Mas isso dependia muito do seu orien-
tador. Então eu notava assim, que orientadores asiáticos 
exigiam mais trabalho, orientadores europeus. . .  porque lá 
[nome da Universidade] tinha de tudo né, tinha professor 
americano, professor europeu, professor asiático. E os asiá-
ticos costumavam exigir um pouco mais dos estudantes, mas 
eu sempre fui um cara que trabalhava bastante. Sempre gostei 
bastante de ficar no laboratório. Eu era o cara do laboratório 
do meu orientador que mais trabalhava. Até meus colegas in-
dianos e americanos notavam isso. E assim, a gente brincava, 
eles brincavam, sempre fui famoso por ficar lá. . .  eu ficava na 
universidade sei lá, 80h por semana. Então eu trabalhava fim 
de semana, domingo. E minha esposa buscava também ativi-
dade. Eu fui casado pra lá e minha esposa buscava atividades, 
se envolver em atividades, pra não ficar em casa. E até por 
isso ela me apoiava bastante, e eu trabalhava domingo, fim de 
semana, feriado. Então pra mim era normal isso (Fernando). 

Além da competitividade, o fato de ser estrangeiro tam-
bém colocava esses sujeitos em posições desiguais de poder 
dentro da hierarquia universitária. A diversidade cultural e 
de nacionalidades se esbarrava em questões institucionais e 
estruturais. A experiência do Rodolfo, que fez doutorado na 
França, ilustra um pouco isso.
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Não tive nenhum tipo de dificuldade maior por eu ser brasi-
leiro. Todo mundo tinha chances iguais, digamos assim. Bom, 
quase, quase. . .  dava pra saber que o chefe da equipe dava os 
melhores projetos para os franceses, porque ele tinha um cer-
to medo do pessoal fazer um trabalho importante e ir embo-
ra e deixar aquele projeto — nós somos da computação né, 
fazemos software — de deixar o software sem manutenção. 
Entendeu? E os resultados da equipe depende da capacidade 
de produzir software inovador né, de demonstrar que é o mais 
rápido que já foi criado, ou que é o mais capaz de resolver mais 
casos do que todos os softwares que já foram criados antes 
etc. etc. Então o chefe da equipe, ele tentava deixar somente as 
pessoas que ele sabia que iam ficar mais tempo acessíveis, tra-
balhar na parte central dos componentes, nos componentes 
centrais, se você entende bem. Mas pra mim isso não foi um 
problema, porque eu tinha mais liberdade para trabalhar em 
outras coisas que eles não estavam fazendo (Rodolfo).

Cristina também observou fenômeno semelhante na 
universidade belga em que fez o doutorado. Apesar da diver-
sidade de nacionalidades que compunham os laboratórios e 
grupos de pesquisa, os líderes e coordenadores eram sempre 
belgas, em razão da exigência do flamenco, que quase ne-
nhum estrangeiro falava.

C. Quando eu cheguei nesse laboratório, embora ele seja um 
laboratório muito internacional, todos os group leaders eram 
belgas [ . . . ]  Com a exceção de um ou dois, eu tô falando de um 
laboratório de 200 pessoas, tá? Um grande laboratório. [ . . . ] 
[Há] a barreira da língua. Eu, por exemplo, como estrangeira, 
eu nunca tive oportunidade, nesta universidade, de lecionar, 
de orientar. Porque eu não falava flamenco.
L. Entendi. E isso acabava que quase nenhum estrangeiro fa-
lava né?
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C. Exatamente. Então todas as oportunidades de evolução de 
carreira dentro dessa universidade, elas na verdade são quase 
que — bom, eram, não sei como está hoje, sei que hoje tem 
group leaders estrangeiros nesse laboratório — mas essas 
oportunidades são quase que exclusivas para os nativos, para 
os belgas (Cristina).

Houve quem apontou, entretanto, que não são os luga-
res essencialmente competitivos, mas as pessoas que vão para 
essas instituições, considerados os melhores alunos em suas 
instituições de origem, é que são competitivos e contribuem 
para a manutenção e reprodução desse ethos. 

É a mesma coisa. . .  Berkeley, Stanford, Illinois, MIT.. .  esses 
lugares top, assim, é muito competitivo. E assim, não é que é 
competitivo porque o lugar faz você competir, é competitivo 
porque todo mundo que tá lá é competitivo, todo mundo que 
tá lá só chegou lá porque quer ser o melhor. Aí você chega lá, 
se você está cercado por todo mundo que quer ser o melhor, 
o ambiente é competitivo [ . . . ]  É igual o cara, por exemplo, o 
cara quer jogar no Real Madrid ou no Barcelona, o cara tem 
que ser competitivo, porque senão não chega lá, né? Então, é 
assim mesmo (Geraldo).

Essas situações, entretanto, não podem ser tomadas 
como a totalidade e o padrão das relações estabelecidas por 
estudantes brasileiros no exterior. Há muitas outras variáveis 
que afetaram positiva ou negativamente essas relações esta-
belecidas nas instituições estrangeiras. Carla, por exemplo, 
que fez o doutorado em uma instituição espanhola, já com 
uma trajetória de experiência significativa como professora 
universitária no Brasil, aponta que sua vivência no exterior 
teve características bem peculiares.
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O fato de eu ser professora universitária no Brasil e de tá aqui 
fazendo doutorado, isso me dá um certo status. . .  então, você 
tem uma outra receptividade por parte de professores e, inclu-
sive por parte de colegas. Eu não sei se a minha vivência, nesse 
sentido, tem características peculiares, porque, se você com-
parar com uma pessoa que vem só como estudante. . .  e tem 
outra coisa também de que eu vou falar, que é que a institui-
ção aqui. . .  geralmente os professores, pelo menos do depar-
tamento onde eu estou, eles são muito receptivos, então, eles 
integram e tratam bem também os estudantes. . .  eu sei que, 
em outros lugares, às vezes, o estudante não tem tanto acesso 
aos professores ou são tratados de uma forma, assim, diga-
mos que a hierarquia fica mais clara, não é? Eu, assim, não 
tenho do que me queixar, no sentido de que fui bem recebida, 
sempre me tratavam com bastante respeito e educação dentro 
da Universidade, dentro do ambiente acadêmico e como estu-
dante nunca tive nenhum problema (Carla).

Não há dúvidas de que as universidades também são es-
paços sociais atravessados por disputas políticas e de poder. 
Nesse contexto, grupos se formam, ethos se estabelecem e 
hierarquias se constituem. Inserir-se em contextos universi-
tários distintos, com outras configurações e significados, se 
tornou desafiador para esses pesquisadores. Se, de maneira 
geral, há tais dificuldades em termos do ambiente universitá-
rio como um todo, elas se tornam mais evidentes nas relações 
estabelecidas diretamente com orientadores, supervisores e 
professores. 

Relações com orientadores estrangeiros

A relação com os orientadores também foi outro ponto 
destacado por alguns desses interlocutores como dificulta-
dor no trabalho desenvolvido na instituição estrangeira. Tais 
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 relações podem ser conflituosas em qualquer contexto, mas 
em um ambiente em que traduções e mediações linguísticas 
e culturais precisam ser constantemente acionadas, tais inte-
rações podem se tornar ainda mais difíceis. Ana, por exem-
plo, foi para um  centro de pesquisas na Alemanha em que os 
orientadores e colegas de trabalho pouco conheciam sobre o 
Brasil. A concepção de sermos um país “atrasado” em termos 
científicos trouxe surpresas e tensões nas interações na uni-
versidade  estrangeira. 

Eu me lembro de ter tido uma situação com a minha coorien-
tadora, que ela falou assim: “o doutor fulano de tal, que era 
pesquisador do instituto, comprou uma câmera, termográfica, 
super moderna. E depois ele vai dar uma palestra sobre essa 
câmera porque é uma boa aquisição para o instituto” [ . . . ]  E 
daí eu falei pra ela, com a minha ingenuidade: “eu já traba-
lhei com câmera termográfica”. Ela arregalou um olho desse 
tamanho assim, ela não imaginava que no Brasil pudesse ter 
pesquisa de ponta, sabe? [ . . . ]  Então ela falou: “nossa, você já 
trabalhou com isso?” “Sim, trabalhei, tenho dois artigos nis-
so. Até fui pra Congresso mostrar meu trabalho, é bem legal. 
Olha, se ele precisar de ajuda — [. . . ]  se ele tiver alguma dú-
vida, ele pode perguntar pra mim, que eu sei como funciona. 
Eu sei as dificuldades de usar a câmera e tal”. E claro, foi um 
pouco malvisto isso né? (Ana).

Vitor, que fez doutorado no Canadá, viveu uma situação 
semelhante, em que o desconhecimento sobre a universida-
de brasileira se articulava com preconceito e falta de postura 
pedagógica. 

Eu lembro uma vez da gente falando no experimento, eu disse 
“vou fazer o teste em três rizomas de cada planta”, daí meu 
orientador disse “três? Você acha três um número estatísti-
co?” E eu “não, a gente só está fazendo um teste inicial”, daí 
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ele perguntou “é isso que eles te ensinam no Brasil, quer dizer, 
[ . . . ]  se um morre você vai ficar lá em fifty-fifty, é isso que eles 
te ensinam?” E eu senti “poxa, desnecessário falar isso”. Ofen-
sa gratuita, achei preconceituoso né. E por fim além de ter 
pouco a perder e preconceito, eu não estava sendo produtivo, 
eu não era produtivo quando eu cheguei lá, o ritmo de estudo 
e de trabalho é muito diferente, o que os alunos de mestrado 
fazem lá não é de perto o que eu fazia aqui. . .  eles produzem 
muito mais (Vitor).

Já Fernando apontou que a única dificuldade vivenciada 
no doutorado foi a relação que teve com o primeiro orienta-
dor, recheado de desconfianças e preconceito. 

Meu orientador conhecia ele de nome, porque ele era muito 
famoso, mas não o conhecia pessoalmente. Só tinha ouvido 
falar. E na verdade é o seguinte. Quando eu fui aceito na uni-
versidade nos Estados Unidos, eu fui aceito por outro profes-
sor. Era um professor inglês, muito famoso também, e esse 
era bem famoso na minha área mesmo, na área que eu fazia o 
mestrado. Comecei a trabalhar com esse pesquisador em in-
glês, só que assim, eu sofri bastante preconceito no começo. 
Ele mesmo me aceitou e ele mesmo.. .  eu achei que eu não fui 
nem um pouco bem tratado no laboratório dele. Literalmente 
era o fato de ser brasileiro né, porque um outro colega meu, 
israelense — eu trabalhava com um israelense que era amigo 
meu — entramos ao mesmo tempo, com o mesmo orientador, 
esse inglês, e o tratamento era visivelmente diferente. E as-
sim, comecei a ficar muito estressado, não estava rendendo 
nada, daí eu decidi trocar de orientador. [ . . . ]  Por exemplo, 
eu e esse meu amigo israelense, a gente fazia as mesmas disci-
plinas, tinha a mesma formação. [ . . . ]  Nós dois já tínhamos o 
mestrado, e quando a gente foi, a gente tinha as reuniões com 
o orientador inglês, ele fazia as mesmas perguntas para nós 
dois: “ah, o que você vai fazer de disciplina?” Daí meu  amigo 
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israelense dizia primeiro: “ah, eu vou fazer tal disciplina”. 
E eu falava: “ah, vou fazer as mesmas disciplinas”. E ele sem-
pre falava assim: “ah, mas por que você vai fazer essa discipli-
na? No Brasil você não tem nada disso, você nunca aprendeu 
isso daí?” E assim, com o israelense tava tudo certo, e comi-
go sempre tinha algum problema. E coisas desse tipo. Daí no 
laboratório, por exemplo, sempre tinha, se criavam dificul-
dades, e como eu vinha de um país onde tinha uma empresa 
forte na área, por várias vezes esse meu orientador inglês me 
ameaçou: “é, eu não posso passar nada pra você porque você 
vai entregar pra empresa brasileira”. E assim, sendo que eu 
não tinha nenhum vínculo com essa empresa brasileira. Então 
assim, foi complicado trabalhar com ele (Fernando).

Essa situação vivenciada pelo Fernando exemplifica 
várias das dificuldades enfrentadas por alguns desses pes-
quisadores nessa relação com orientadores estrangeiros. O 
desconhecimento sobre a realidade acadêmica brasileira, 
por certos grupos e pesquisadores internacionais, produz um 
discurso recorrente do “subdesenvolvimento” acadêmico, 
que pode ser acionado em situações específicas, como forma 
de disfarçar preconceitos e desconhecimento sobre o Brasil. 
Além disso, há também a produção de certa desconfiança da 
ética e da postura do pesquisador. O fato de ter um amigo is-
raelense com o mesmo estatuto, diante do mesmo professor, 
só evidencia o preconceito sofrido por Fernando. Tal “parâ-
metro” foi inexistente no caso da Mariana, que era a única 
brasileira negra na interação com os colegas estrangeiros.

Cristina, que primeiro foi para a Inglaterra, e após uma 
situação conflituosa com um professor, acabou por optar por 
mudar de instituição e foi fazer seu doutorado na Finlândia, 
também aponta para uma relação pouco respeitosa e assimé-
trica entre orientando e orientador. 
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Eu fui para a Inglaterra fazer o doutorado, mas o professor 
do departamento viu meu projeto de pesquisa e ele era muito 
inovador mesmo. Viu o projeto e quis copiar e me mandou 
um e-mail: “quero fazer uma coisa assim, assado, igual ao seu 
projeto”. Eu falei “meu querido você não pode fazer isso, sinto 
muito. Isso é falta de ética, isso não pode”. E aí eu subi para as 
instâncias superiores e falei com minha orientadora e minha 
orientadora defendeu ele, não defendeu meu projeto. Aí eu 
subi para a reitoria, para o departamento. . .  ninguém me de-
fendeu. Eu falei “tá bom”. Conversei com a CAPES, falei “CA-
PES, estou saindo dessa universidade”. Claro que eu já tinha 
articulado com a Finlândia né, pra poder sair. . .  a CAPES me 
deu todo apoio e fui embora. A universidade na Inglaterra fi-
cou chorando, enchendo meu saco até os últimos dias, pedin-
do desculpa. Porque foi uma coisa muito explícita. E eu tinha 
prova, eu tinha e-mail dele, então se eu quisesse ferrar com o 
cara, eu ferraria. E lá isso é uma coisa muito séria. Aqui não, 
aqui é uma prostituição de ideias danada. Mas lá é uma coisa 
séria, aí eu consegui mudar. Graças a Deus, melhor coisa que 
eu fiz (Cristina).

Já Giovana, que fez doutorado no Canadá, aponta a in-
compreensão, pela orientadora, em perceber a dificuldade 
em escrever uma tese em outra língua. Tal tarefa, já difícil em 
sua língua nativa, se torna ainda mais desafiadora quando se 
faz em uma segunda língua. 

Eu me lembro de um dos primeiros trabalhos que escrevi e 
levei pra minha orientadora, ela desprezou de uma maneira 
assim “ah, isso não é interessante”. E me lembro que naque-
le tempo assim a gente não usava computador tanto quanto 
agora, então ela marcava tudo em vermelho, mandava a gen-
te imprimir vinha aquele texto, eu me lembro até hoje, um 
dos primeiros que tinha assim uma frase que não estava em 
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 vermelho, todo resto estava em vermelho. Já me deu uma coi-
sa de eu andar pra minha casa e pensar “ai gente o que eu vim 
fazer aqui? Será que sou tão incompetente assim que eu não 
consigo?” E é difícil né, é difícil pra quem não fala outra lín-
gua entender que a gente escrevendo assim em uma segunda 
língua é difícil. Então teve esse desafio também, mesmo eu 
sabendo falar, falar eu falava bem, mas escrever. . .  as normas 
são diferentes, então eu penei bastante (Giovana).

Tal situação também foi vivenciada por Paula, no Reino 
Unido, e Nara, nos Estados Unidos, cuja estrutura do texto 
de tese e prática da escrita é diferente da tradição construída 
no Brasil. Lá não há esforço, nas ciências humanas, em fazer 
grandes capítulos de revisão bibliográfica como se faz na aca-
demia brasileira. 

[ . . . ]  eu já vi capítulos de revisão bibliográficas que são 100 
páginas. Você tem que dizer, você tem que mostrar que sabe o 
que todo mundo disse, e o argumento em inglês ele se estrutu-
ra diferente, você já parte da premissa. . .  quando eu comecei 
a escrever aqueles artigos, aqueles capítulos de tese como se 
escrevia no Brasil meu orientador chegou pra mim, ele se sen-
tiu desrespeitado, ele falou “eu não estou entendendo porque 
você está me dizendo que é Edgar fala, eu sei o que ele falou, 
eu sou doutor dessa área entendeu” então ele se sentiu meio 
que como se eu quisesse dar uma aula pra ele de quem disse o 
que [ . . . ]  (Paula).

Eu adorei a experiência, a forma dos americanos de fazerem 
pesquisa nas humanidades. É muito diferente da forma que a 
gente faz pesquisa aqui no Brasil, até a forma da escrita, por 
exemplo, minha tese de doutorado, eu acho que não teve nem 
100 páginas. Era algo que o meu orientador virava e falava: 
seu capítulo estava uma verdadeira hemorragia, eu não sei por 
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que vocês brasileiros falam com tantas palavras uma coisa tão 
simples (risos), vocês têm que ser mais objetivos (Nara).

Houve, porém, quem destacou positivamente a relação 
com o orientador ou orientadora durante o processo da escri-
ta, pela razão de o professor ser também estrangeiro, como a 
Nazaré, que também estudou no Reino Unido. Como aponta-
mos anteriormente, essas instituições tendem a ser altamen-
te internacionalizadas. Isso faz que muitos dos professores e 
pesquisadores lá presentes também sejam estrangeiros, logo 
para alguns dos interlocutores isso permitiu que esses orien-
tadores estabelecessem uma relação mais compreensiva na 
hora da produção da tese. 

Quando eu vim pra fazer doutorado eu já falava inglês fluente, 
o que eu tive que aprender foi a escrever o inglês acadêmico 
que não é a mesma coisa, inclusive os britânicos em si passam 
por esse processo. . .  eu passei por esse processo no meu mes-
trado, eu não sabia escrever português acadêmico, então você 
aprende, é como se fosse uma sublinguagem, você aprende o 
linguajar, então isso aí eu tive que aprender, isso aí obviamen-
te é mais difícil pra um estrangeiro, mas até os próprios in-
gleses passam por isso. [ . . . ]  Aí assim, eu dei a sorte que essa 
minha orientadora, talvez até pelo fato de ser estrangeira, mas 
ela corrigia até meu inglês. [ . . . ]  Então eu tive a sorte de traba-
lhar com ela, porque ela corrigia tudo e eu assimilava aquilo e 
já ia escrevendo então assim no final já pra mim, já não sentia 
grandes dificuldades. Agora eu sei de vários casos, inclusive de 
brasileiros, de outras pessoas, que os orientadores se recusa-
vam a corrigir o inglês, e recusavam porque falavam “eu não 
estou aqui pra te ensinar inglês, pague alguém”. [ . . . ]  Então eu 
não tive esse problema, te falo com toda sinceridade, por cau-
sa dela e falo mais, ela era uma das únicas do departamento 
que fazia isso. Talvez ela tenha tido isso na formação dela e ela 
sabe o valor disso, era coisa dela, isso aí eu já não sei (Nazaré).
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E houve também aqueles que estabeleceram uma rela-
ção harmoniosa e produtiva com o orientador, cuja parceria 
permitiu que o doutorando conseguisse realizar um bom tra-
balho e uma boa defesa e ser reconhecido por isso.

Eu sempre fui dos que escrevi melhor [ . . . ]  melhor que os 
americanos [ . . . ]  então, pra escrever foi tranquilo. . .  [ . . . ]  já 
escrevia muito bem e só pus a estrutura. . .  e o processo de 
tese foi ótimo porque meu orientador. . .  o cara é outro nível, 
o nível do cara era altíssimo, né, e aí te puxa para um nível 
de pensamento. . .  e como pessoa também, o cara era muito 
bom.. .  eu ganhei um prêmio americano de melhor tese na mi-
nha área, pra você ver, foi considerada a melhor tese de dou-
torado.. .  e não foi egoístico, tipo assim, “o cara é muito bom”. 
O que pegou foi o seguinte: tinha dois modelos estatísticos, 
que deu dois resultados, que a gente fala de modelo estatístico 
equivalente, ou seja, o modelo tinha duas formas estruturais, 
é igual uma molécula química, tem uma que é assim, a outra 
é assim, mas elas fazem a mesma coisa ou custam o mesmo.. . 
e aí você tem que explicar, você tem que fazer um judgment 
call. . .  tudo é igual estatisticamente, por que que você prefere 
esse em vez desse? E ali a professora de estatística que estudou 
com um cara importante do Arizona estava na minha banca e 
ela queria o modelo desse jeito, e eu queria o modelo de outro 
jeito teoricamente. . .  e aí, isso meio que vai e meio volta. . .  e 
meu orientador só assistindo. Aí umas duas semanas antes da 
minha defesa, eu vou no laboratório, na sala dele e ele fala 
“Cristian, você não quer mudar o modelo, né?”, eu falei “não”, 
e aí ele falou “united we stand”,4 acabou a reunião, eu fui pra 
banca, tomei pancada, bati, e foi a defesa mais difícil. . .  eu vi 
defesa lá antes, eu pensei que eu ia tomar pau e quase que eu 
levei pau, mas eu briguei pelo meu modelo, tá ligado? E aí, 
por causa disso. . .  se eu fosse com o modelo do outro jeito, eu 

4 “Unidos nós permaneceremos” (tradução nossa).
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não ganhava o prêmio. Não tô falando que eu sempre tô certo 
não, porque eu já tomei mais ferro do que reconhecimento na 
carreira acadêmica. . .  você manda dez artigos e toma sete re-
jections, manda dez grant, toma nove rejections. . .  mas meu 
orientador, se ele não me banca. . .  tá ligado? E, pra mim, foi aí 
que eu entendi o tanto que o trabalho foi importante com esse 
orientador, tá ligado? (Cristian).

Não há como, portanto, estabelecer uma generalização 
sobre a relação desses pesquisadores brasileiros com seus 
orientadores. Como em qualquer contexto, tais relações po-
dem ser produzidas de diferentes maneiras, com diferentes 
significados. Mas em uma experiência internacional, além da 
relação habitualmente estabelecida entre orientador e orien-
tando, há outros mediadores e influenciadores nesse proces-
so, que devem ser levados em consideração. A produção de 
uma tese, já difícil em sua própria língua, se torna ainda mais 
desafiadora ao ser feita em uma língua estrangeira. Além dis-
so, há uma série de mediações culturais, estruturais e acadê-
micas a serem mobilizadas adicionalmente nesse processo. 
Logo, não há como pensar em realização de pesquisa no ex-
terior sem levar em consideração essas diferentes dimensões 
e  dinâmicas. 

Considerações finais 

Diferentes estudos sobre políticas públicas de mobilida-
de acadêmica internacional, frequentemente, não conseguem 
avançar para além da análise de dados quantitativos, como 
indicadores, valores, público alcançado (CGEE, 2015), dentre 
outras informações que, se por um lado conseguem apresen-
tar de uma maneira mais ampla a conformação da referida 
política, não apreendem as diferentes vicissitudes em sua 
execução. A presente pesquisa teve como objetivo principal 
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contribuir nesse sentido: dar corpo e voz aos beneficiários de 
uma política estatal consolidada, de custo considerável, com-
preendida como estratégica para o sistema universitário e de 
pesquisa brasileiros. 

Os dados aqui apresentados retrataram parte da expe-
riência dos pesquisadores brasileiros no exterior. Se em ter-
mos de políticas e diretrizes há a compreensão de que a expe-
riência acadêmica internacional, por meio da mobilidade de 
pesquisadores, é uma ferramenta estratégica para a interna-
cionalização da ciência brasileira, há que melhor compreen-
der suas diferentes dimensões. Ser estrangeiro em uma uni-
versidade internacional, oriundo de um país que não ocupa 
uma posição central na geopolítica internacional do conheci-
mento científico, demanda de nossos pesquisadores capaci-
dade de mediar diferentes mundos, gramáticas e representa-
ções, tornando tal experiência distinta dos pesquisadores que 
fazem doutorado no próprio país. Os relatos apresentados 
pelos interlocutores desta pesquisa com seus colegas de uni-
versidade e orientadores estrangeiros evidenciam isso.

Além disso, a centralidade da questão da língua é algo 
que também deve ser levado em consideração. Partindo da 
realidade brasileira, em que o domínio da língua estrangei-
ra é um forte marcador de classe, as pessoas que conseguem 
acessar tais políticas e serem bem-sucedidas internacional-
mente são sobretudo aquelas que tiveram, em seu processo 
de formação, a capacidade de adquirir “capital linguístico” 
suficiente para tal. Essa questão também reaviva, na realida-
de universitária brasileira, o longo e complexo debate sobre 
o domínio do inglês no ambiente acadêmico nacional e o de-
safio de se comunicar internacionalmente sem desconsiderar 
as profundas mudanças pelas quais vêm passando as univer-
sidades brasileiras nos últimos anos, mediante a inclusão de 
novos grupos sociais historicamente marginalizados. 

Compreender melhor o funcionamento da pós-gra-
duação no exterior e a experiência de brasileiros em tais 
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 contextos nos permite olhar para o nosso próprio sistema de 
 pós-graduação com outros olhos. Sobretudo no atual cenário, 
em que a inserção profissional de jovens doutores tem sido di-
ficultada pela redução significativa de investimentos públicos 
na ciência brasileira e que o debate sobre “fuga de cérebros” 
volta a ocupar posição de destaque, é fundamental analisar as 
dinâmicas vigentes de mobilidade acadêmica internacional. 
Além da experiência no exterior, há que se considerar tam-
bém que esses pesquisadores, findado o doutorado, retornam 
ao país. As dificuldades no processo de inserção profissional 
no Brasil no cenário contemporâneo, já tratado em outro ar-
tigo (Azevedo & Dutra, 2021), reforçam a necessidade de um 
olhar mais atento para esse fenômeno. 

Considerando o papel central das ciências sociais em 
descrever, analisar e compreender os fenômenos sociais em 
suas diferentes dimensões, o presente capítulo tem como 
pretensão contribuir com essa missão, lembrando que mui-
tos de nós fomos contemplados com tais políticas, mas não 
necessariamente paramos para analisá-las a partir de nossas 
próprias teorias, categorias e abordagens. 
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Capítulo 5
Judicialização da educação no Brasil: 
agenda de estudo e duas ações sobre a 

avaliação da pós-graduação

Mario Luis Grangeia

Cena 1: em seu gabinete, um(a) juiz(a) assina seu despacho 
final em autos relevantes, sobretudo a alunos e profes-

sores alheios a eles; não verá mais o processo que tramitou 
meses ali. Cena 2: no maior auditório de uma universidade 
federal, o público lota o espaço e aplaude a menção ao reitor 
anterior; aplausos uníssonos eram de emoção, e não proto-
colo. Enquanto a primeira cena se repete com frequência em 
varas e tribunais federais e estaduais, a segunda ocorreu na 
Universidade Federal de Santa Catarina no velório de Luiz 
Carlos Cancellier, em 2017 e na abertura do Congresso Brasi-
leiro de Sociologia 2019, quando se citou o reitor que subtraiu 
sua vida após ser preso e afastado da UFSC em razão da Ope-
ração Ouvidos Moucos, investigação sobre se houve crimes 
na gestão de um longevo projeto de educação à distância.
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Neste capítulo, lanço luz à judicialização da educação 
(ex.: cena 1) sem ignorar efeitos fora dos autos (cena 2). Arti-
culo a literatura das Ciências Sociais sobre tal judicialização no 
Brasil a estudos de duas ações contra a CAPES. Tais ações civis 
públicas, do Sindicato dos Professores de Universidades Fede-
rais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco (APUBH 
ufMg+) e do Ministério Público Federal (MPF), pediam al-
terações na avaliação da pós-graduação. O pleito central, em 
suma, era a divulgação prévia de fichas de avaliação, Qualis 
(classificações de periódicos) e notas de corte para ranquear 
programas de pós-graduação, o que se liga a seus orçamentos.1 

Essas ações põem em evidência um hiato comum em 
episódios de judicialização não só da educação: o notado en-
tre o Direito e a(s) área(s) de conhecimento da política públi-
ca. Debates dos autos e acadêmicos (não jurídicos, diga-se) 
raramente têm dialogado em prol do interesse público com 
profundidade.2 Este texto vai na contramão dessa recorrente 
falta de diálogo e parte de análises anteriores e complemen-
tares na mesma direção — de interações entre o Ministério 
Público (MP) e a sociedade civil (Grangeia, 2013) e do ati-
vismo extrajudicial do MP pelo direito à educação (Grangeia, 
Carvalhaes & Coelho, 2021).3

A multiplicidade de casos de judicialização da política 
veio a se refletir na variedade de estudos. Nas ciências sociais 

1 O modelo atual de divulgar critérios durante e após o período é 
atribuído ao dinamismo da atividade científica (ex.: Qualis de periódicos 
em um período se desatualizariam no seguinte). Cf. mais do modelo em 
Ribeiro (2012).

2 Tal descompasso foi visto em políticas educacionais via estudo 
anterior (Grangeia et al., 2021). Noto evidências também como cientista 
social e servidor ativo do MPF.

3 Um artigo resume dissertação defendida no Programa de 
 Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia/UFRJ. O outro, com cole-
gas do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre a Desigualdade/UFRJ, 
partiu de projeto para a Escola Superior do Ministério Público da União 
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brasileiras, há obras exemplares como A judicialização da 
política e das relações sociais no Brasil (Vianna et al., 1999), 
livro que retomo na próxima seção, e Judicialização de políti-
cas públicas no Brasil (Oliveira, 2019), com 12 estudos sobre 
as bases institucionais da judicialização de políticas e sobre 
casos e desafios no Brasil. Neste segundo livro, Ximenes & 
Silveira (2019) dão ênfase à judicialização da educação bási-
ca sem limitar seu alcance a tal nível escolar. Sua tipificação 
de litígios judiciais na área vai além da educação básica: lití-
gios para incluir beneficiários em uma política educacional 
(ex.: obter vaga em creche); de controle judicial do desenho 
jurídico-institucional de uma política, como pela reserva de 
vagas a certos grupos de alunos (cotas) ou em prol da inclu-
são na classe comum de alunos com deficiência e outros; e de 
controle de aspectos político-pedagógicos (p. ex.: rever data 
de corte de acesso ao ensino fundamental). As ações judiciais 
tratadas adiante ilustram o segundo rol de litígios.

A pesquisa qualitativa em documentos oficiais e outras 
fontes se integra à revisão da literatura. Nas primeira e segun-
da seções, realço como cientistas sociais adotam o conceito de 
judicialização da política no Brasil, em particular na educa-
ção.4 Recorro a anais dos encontros da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais ( ANPOCS), 
recortando e atualizando balanço examinado por Sadek & 
Oliveira (2012),5 e a periódicos catalogados na  Scientific 
 Eletronic Library Online (Scielo). Na terceira seção, discuto 
as ações do sindicato APUBH ufMg+ e do MPF para alterar 

(ESMPU). Sou grato a Flavio Carvalhaes, coautor deste, pelos comentá-
rios à versão inicial do presente capítulo.

4 Na dinâmica interna do MP, o tema (Educação) se sobrepõe a 
outras dimensões (educação superior ou básica, por exemplo), o que 
confere ainda maior pertinência a se revisar a judicialização da educação 
de forma ampla. 

5 O texto integra livro organizado por Oliveira (2012) que mapeia 
estudos empíricos da Justiça em várias fontes.
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a avaliação de mestrados e doutorados, atribuindo o pleito 
a dados dessa política em 2010-2020 compilados na UFMG 
— a audiência pública convocada pelo MPF após um revés 
judicial é objeto de item à parte, por seus efeitos irem além do 
processo. Na quarta seção, contrasto as duas ações, situando 
antecedentes, pleitos e efeitos, e interpelo trabalhos não só da 
judicialização da educação. O par de estudos de caso ilumina 
possibilidades dessa judicialização (ex.:  efetivação de direi-
tos) e seus limites (ex.: falta de expertise técnica e de diálogos 
institucionais). Na conclusão, articulo o balanço bibliográfico 
à pesquisa empírica e vejo na judicialização da educação uma 
agenda que clama por atenção na teoria e na prática.

judiCialização da polítiCa eM deBate na ANPOCS

A ampliação da esfera de atuação do Judiciário tem sido 
estudada nas Ciências Sociais e no Direito, com frequência 
reatualizando o conceito de judicialização da política propos-
to por C. Neal Tate & Torbjörn Vallinder (1995). The Global 
Expansion of Judicial Power, fruto do encontro de um co-
mitê da Associação Internacional de Ciência Política (IPSA 
em inglês), renovou o olhar aos enlaces da política com o Sis-
tema de Justiça. A participação crescente do Judiciário em 
decisões, originalmente dos outros dois poderes, teve muitas 
evidências reunidas (ex.: no Canadá, a Suprema Corte elevou 
influência em políticas de autonomia provincial e cultural). O 
fenômeno, mais visto no início em democracias avançadas, 
abrange duas facetas:

1. O processo pelo qual tribunais e juízes chegam a fazer ou 
dominam mais o fazer de políticas públicas feitas antes (ou, 
crê-se amplamente, que devam ser feitas) por outras agências 
governamentais, especialmente legislaturas e executivos, e 
2. o processo pelo qual negociações não judiciais e fóruns de 
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 tomada de decisão vêm a ser dominados por regras e procedi-
mentos quase judiciais (legalistas) (Tate & Vallinder, 1995, p. 
28, tradução própria).

O segundo tipo, via mudança extrajudicial, é tido como 
espécie menos dramática de judicialização. Já nos anos 1990, 
cientistas sociais atentos ao controle de constitucionalidade 
fizeram uso fértil do conceito de judicialização da política 
no Brasil. O balanço em textos da ANPOCS, cujos Grupos de 
Trabalho e Seminários Temáticos (GTs/STs) também “an-
tecipam” artigos e livros, parte das leituras de Marcus Faro 
de Castro e Luiz Werneck Vianna (tabela 1). Foram ainda in-
fluentes aqui livros correlatos de Mauro Cappelletti (Juízes 
legisladores?, 1993) e Antoine Garapon (O juiz e a democra-
cia: o guardião das promessas, 1999) — e, mais recentemen-
te, o trabalho de Ran Hirschl (2008) sobre a dita “judicializa-
ção da megapolítica”.

Com o Supremo Tribunal Federal (STF) sob foco, Castro 
(1996) analisou ementas de 1.240 acórdãos (mar.-mai.1994) 
e destacou dados como matérias mais julgadas (tributária, 
com 58,1%, e conteúdo só processual, 23,2%). Ele introduziu 
o conceito de judicialização da política via exemplos estran-
geiros e pontuou atuações políticas do STF como a anuência 
à medida provisória para controlar salários no setor público 
(1993). Nos acórdãos, viu “direção marcante na proteção de 
interesses privados e, portanto, de impacto negativo sobre a 
implementação de políticas públicas. Isto se dá, porém, de 
maneira concentrada nos processos em que se discute o pa-
gamento de tributos e contribuições parafiscais” (op. cit., p. 
16). Na sua leitura, o STF não se mostrou eficaz em balizar 
políticas via proteção de direitos.

Embora o trabalho de Luiz Werneck Vianna não conste 
no portal da ANPOCS, lê-se seu olhar sobre o Judiciário no 
livro com Marcelo Burgos, Maria Alice Rezende de Carvalho 
e Manuel Melo (Vianna et al., 1999). Refletindo sobre sua 
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 inserção político-institucional no Brasil, os autores afirma-
ram: “Antes um poder periférico, encapsulado em uma lógica 
com pretensões autopoiéticas inacessíveis aos leigos, distan-
tes das preocupações da agenda política e dos atores sociais, 
se mostra uma instituição central à democracia brasileira no 
que diz respeito à sua intervenção no âmbito social” (op. cit., 
p. 9). Eles analisaram 1.935 ações diretas de inconstitucio-
nalidade (Adins) em 1988-1998 e viram na judicialização da 
política um processo “ainda em andamento e de desenlace 
incerto quanto às suas possibilidades de vir a favorecer um 
mútuo enriquecimento da democracia representativa e da de-
mocracia participativa” (op. cit., p. 11). Nos dias atuais, per-
siste a questão: o desenlace ainda é incerto?

Tabela 1. Estudos sobre judicialização da política: anais de GTs/STs 
da ANPOCS*

Ano Título Autoria Instituição

1996
O Supremo Tribunal Federal e a 

judicialização da política

Marcus Faro 

de Castro 
UnB

1999

A judicialização da política e as 

relações entre os três poderes no 

Brasil (1988-1998)*

Luiz Werneck 

Vianna
IUPERJ

2001
Poder Judiciário, ativismo judi-

cial e democracia
Gisele Cittadino PUC-Rio

2002
A judicialização da política no 

Brasil: um tema em aberto

Vanessa Oli-

veira; Ernani 

Rodrigues de 

Carvalho Neto

USP

2006

O Judiciário e as agências regula-

doras: a judicialização da política 

regulatória no Brasil sob a pers-

pectiva do neoinstitucionalismo

Alvaro Perei-

ra Sampaio 

Costa Jr.

UnB
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Ano Título Autoria Instituição

2007

Em busca da judicialização perdi-

da: o TSE e o problema da accou-

ntability

Vitor Marchetti 

Ferraz Junior; 

Rafael Cortez

PUC-SP; 

USP

2009

Judicialização ou juridicização? 

Ministério Público e novas estra-

tégias de efetivação de direitos

Felipe Dutra 

Asensi; Roseni 

Pinheiro

UERJ

2011

O controle judicial das políticas 

públicas e suas consequências 

para a política externa brasileira 

pós-1988

Ênio Saraiva 

Leão
UFPE

2012

A doutrina da guèrre révolution-

naire: novas hipóteses para a ju-

dicialização da repressão no regi-

me de 1964

Erika Kubik da 

Costa Pinto
UFSCar

2012

A revisão judicial da regulação em 

telecomunicações entre o ativis-

mo e a restrição: disputas sobre 

direitos dos consumidores

Alexandre 

Veronese
UFF

2012

Estratégias e vínculos da socieda-

de civil no processo de judicializa-

ção dos conflitos socioambientais

Cristiana 

Losekann
UFES

2012
Marxismo e Direito: judicializa-

ção, forma e conteúdo

Gisele Sil-

va Araújo
UNIRIO

2013

O Judiciário e o controle sobre as 

políticas públicas: a judicialização 

da educação no município de São 

Paulo

Vanessa Elias 

de Oliveira; 

Vitor Marchetti

UFABC
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Ano Título Autoria Instituição

2014

O Congresso Nacional e a judi-

cialização da política: estudo das 

ações diretas de inconstituciona-

lidade propostas pelos principais 

partidos de oposição no Brasil, 

entre 1995 e 2010

Vinicius Rodri-

gues Zuccolotto
UFES

2014

Profissões jurídicas e judicializa-

ção da política no Brasil contem-

porâneo: duas faces de uma mes-

ma moeda?*

Paula F. Fitti-

paldi; André 

Filipe P. R. 

dos Santos

FDV

2015

A análise da pertinência da judi-

cialização da política no cenário 

político brasileiro

Kaline Araú-

jo Ferreira
UFPI

2015

As instituições democráticas e as 

implicações da judicialização para 

o processo democrático

Isabel Bezerra 

de Lima Franca
UFABC

2015

Impasses da democracia brasilei-

ra: a tensão entre soberania e con-

trole político

Leonardo 

Avritzer;

Marjorie 

Marona

UFMG

2016

Judicialização de políticas sociais 

como estratégia do Poder Judiciá-

rio: o Fórum da Saúde e o Cadas-

tro Nacional de Adoção

Arthemísia 

Ferreira Paulo 

Santiago

UFPE

2016
Políticas sociais nos tribunais in-

termediários: TRFs em evidência

Lígia Mori 

Madeira

Leonardo 

Geliski

UFRGS
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Ano Título Autoria Instituição

2016

Quem não pode com a formiga 

não assanha o cajueiro: judiciali-

zação e estratégias de confronto 

político na Comunidade do Ca-

jueiro, em São Luís

Viviane Vazzi 

Pedro
UFMA

2017

O Ministério Público do Estado de 

São Paulo e o seu Plano Geral de 

Atuação

Marianna 

Sampaio
FGV

2017

Democracia constitucional e revi-

são judicial: dos princípios à po-

lítica

Mauro Victo-

ria Soares
UFPE

2019

A accountability societal como 

lente de análise da judicialização 

de políticas públicas?*

Maria Luciano USP

2019

As formas democráticas de ex-

clusão: consequências de um eli-

tismo político e judicialização da 

política

Bruna Brito 

Prata Ferreira
UFPR

2019

Judicialização das Relações Fe-

derativas no Brasil: a Criação de 

Municípios no Supremo Tribunal 

Federal

Vanessa Elias 

de Oliveira
UFABC

2019

Quando os direitos estão em dis-

puta: direito à moradia e institui-

ções judiciais*

Eliane Alves 

da Silva 
UFABC

*Sem íntegra no portal ANPOCS.

Fonte: Seleção a partir de Sadek & Oliveira (2012) acrescida de busca em 

 ANPOCS (2022) por “judicialização” em Título/Resumo/Palavra-chave (na au-

sência desses, fez-se análise de conteúdo dos resumos e introduções).
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Nas últimas décadas, proliferaram estudos da judiciali-
zação da política nos GTs/STs da ANPOCS: cinco em 2001-
2010, 11 em 2011-2015 e nove em 2016-2021 (quatro últimos 
remontam a 2019). Ainda nos anos 2000, os trabalhos abran-
geram múltiplos usos teóricos e empíricos, que vão de revi-
sões conceituais (de Cittadino ou Oliveira & Carvalho Neto) 
a pesquisas sobre o protagonismo judicial relacionado às 
agências/políticas regulatórias (Costa Júnior), Justiça Eleito-
ral (Ferraz Junior & Cortez) e saúde pública em Porto Alegre 
(Asensi & Pinheiro). Se os dois estudos dos anos 1990 tinham 
focalizado o STF, não tardou a haver a diversificação do foco, 
ver olhares ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao trabalho 
do MP-RS na área da saúde.

A diversificação temática tem se acentuado. Os anos 
2010 tiveram 20 estudos sobre a judicialização da política, 
quatro vezes mais que a década anterior (os encontros da 
ANPOCS também cresceram, mas em escala menor). O pri-
meiro e único texto a atentar à judicialização da educação é 
de Oliveira & Marchetti (2013), antes coautores de outras óti-
cas à judicialização (tabela 1, 2002 e 2007).6 Esse trabalho 
acabou aprofundado a seis mãos em artigo (Oliveira, Silva & 
Marchetti, 2018) a se examinar na seção seguinte. Por ora, 
note-se que o direito à educação é tema pontual em estudos 
de judicialização na ANPOCS, o que suscita hipóteses de ex-
plicação como a preferência de autores por outros fóruns e 
eventual dificuldade em detectar GTs afins.

6 Oliveira & Marchetti (2013) é caso único sem atentar a pôster/
simpósio de pós-graduandos ou mesa-redonda.
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judiCialização da eduCação eM periódiCos

das CiênCias soCiais e áreas afins

Se a judicialização da educação é pouco tratada na 
ANPOCS, isso não se deu em artigos revisados por pares nas 
Ciências Sociais e áreas afins. Em balanço feito no início de 
2022, mapearam-se oito na base Scielo ao excluir assuntos e 
periódicos alheios ao escopo (tabela 2).7

Tabela 2. Estudos sobre judicialização da educação: periódicos de 
Ciências Sociais/afins*

Ano Título Autoria Periódico

2008

A judicialização das rela-

ções escolares e a respon-

sabilidade civil dos educa-

dores

Alvaro Chrispino; Ra-

quel S. P. Chrispino

Ensaio: 

aval. pol. 

púb. Educ.

2016

O Supremo Tribunal Fede-

ral e a garantia do direito 

à educação

Elisângela Alves 

da Silva Scaff; 

Isabela Rahal de 

Rezende Pinto

Revista 

Brasileira 

de Educação

2018

Judiciário e políticas pú-

blicas: o caso das vagas em 

creches na cidade de São 

Paulo

Vanessa Elias de 

Oliveira; Mariana 

Pereira da Silva; 

Vitor Marchetti

Educação & 

Sociedade

7 Exemplos desses periódicos: Quaestio Iuris; Revista Direito GV; 
Revista de Administração Pública. Exemplos desses assuntos excluídos: 
Violência doméstica; Aspectos sociais da medicina; Mulheres; Pessoas 
transgêneros.
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Ano Título Autoria Periódico

2018

A pressão para expansão 

do direito à educação in-

fantil por meio de termos 

de ajustamento de conduta

Marina Feldman; 

Adriana Aparecida 

Dragone Silveira

Educação & 

Sociedade

2019

Judicialização da educa-

ção: regime de colaboração 

e rede de proteção social da 

criança e do adolescente

Rafaela Reis Azevedo 

de Oliveira; Beatriz 

de Basto Teixeira

Sociedade 

e estado

2019

Judicialização da educa-

ção infantil: efeitos da in-

teração entre o Sistema de 

Justiça e a Administração 

Pública

Salomão B. Xime-

nes; Vanessa E.de 

Oliveira; Mariana 

Pereira da Silva

Revista 

Bras. de 

Ciência 

Política

2019

Atuação extrajudicial do 

Ministério Público e direito 

à educação infantil: um es-

tudo de caso

Marina Feldman; 

Adriana Aparecida 

Dragone Silveira

Educação 

e Pesquisa

2020

Efeitos da judicialização da 

educação infantil em dife-

rentes contextos subnacio-

nais

Adriana A. D. Silvei-

ra; Salomão B. Xime-

nes; Vanessa E. de 

Oliveira; Silvia H. V. 

Cruz; Nadja Bortolloti

Cadernos 

de Pesqui-

sa (FCC)

*Apenas periódicos com Qualis atribuído na área de Sociologia e/ou Ciência 

Política e Relações Internacionais.

Fonte: Busca em Capes (2022) por “judicialização” e “educação” em Assunto/

Título (resultados de periódicos revisados por pares no catálogo Scielo Brasil), 

ver nota 7.

O primeiro artigo é de Alvaro Chrispino & Raquel Chris-
pino (2008), pesquisadores da Educação e do Direito para os 
quais os educadores não saberiam mais lidar com toda variável 
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das relações escolares. Ao indicarem a jurisprudência de lití-
gios como agressões de alunos ou acidentes, avaliaram que a 
judicialização das relações escolares tira decisões da alçada de 
educadores, incitados a novas reflexões e práticas. O artigo se-
guinte partiu de pesquisadoras da Educação, sinalizando o foco 
tardio de cientistas sociais à judicialização na área. Scaff & Pin-
to (2016) leram acórdãos do STF na educação e o viram favorá-
vel à judicialização, dadas as decisões unânimes de ser esse um 
direito social fundamental, exigível do Estado pela via judicial. 
Notaram ainda a falta de diálogo do STF com conhecimentos 
específicos ao campo educacional, o que frequentemente se 
refletiu no tratamento superficial de temas importantes.

O estudo de Oliveira & Marchetti (2013), na ANPOCS, 
sobre a demanda judicial por vagas de creches municipais em 
São Paulo avançou para o artigo de Oliveira, Silva & Marchet-
ti (2018). Entre 2011 e 2015, o total de ordens judiciais para 
obter vaga em creche subiu de 4.565 para 15.175. Ao respon-
derem como a prefeitura reagiu a tal judicialização, os auto-
res distinguiram comportamentos possíveis em (i) estratégia 
política, via atendimento individual ou coletivo; e (ii) estra-
tégia judicial, não para cumprir a ordem, mas para evitar e/
ou reverter seus efeitos — teria caráter preventivo (atraindo 
atores judiciais à arena política) ou protelatório (propondo 
recursos aos tribunais).

[ . . . ]  para a estratégia preventiva seria preciso um “estoque” de 
vagas em creches, indisponível no período analisado. A estra-
tégia protelatória também não se mostrou viável, dado que os 
pedidos liminares colocaram para o Executivo a necessidade 
de respostas rápidas, com a contratação de vagas em unidades 
conveniadas, com resultados subótimos, conforme anterior-
mente detalhado (Oliveira, Silva & Marchetti, 2018, p. 666).

O estudo sobre efeitos de decisões judiciais em creches 
municipais paulistanas ilustra uma frente das pesquisas  sobre 
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a judicialização da educação — outra, citada também pelo trio, 
é o processo de construção da decisão judicial, focalizando a 
interação entre o Judiciário e o Executivo. A educação infantil 
é aquela de judicialização mais estudada nas Ciências Sociais 
(tabela 2). As análises variaram não só em nível de ensino, mas 
por instrumento usado e recorte geográfico — Feldman & Sil-
veira (2018; 2019) atentaram a termos de ajustamento de con-
duta (acordos para a revisão de ilegalidades) no Paraná, por 
exemplo. Em estudo sobre a atuação do MP-MG por vagas de 
educação infantil em Juiz de Fora, Oliveira & Teixeira (2019) 
notaram recuo do Sistema de Justiça que nominaram “desju-
dicialização da educação”.8 Tal recuo se conjugou à convoca-
ção, por um vereador, de audiência pública sobre a falta de va-
gas de creche em face do recebimento diário dessas demandas 
no seu gabinete e de seus pares. A audiência levou o município 
a apresentar um plano de expansão das escolas e vagas e a dis-
tribuí-las em escolas conveniadas seguindo a classificação da 
criança em um cadastro único — a medida fez o critério da vul-
nerabilidade social substituir as intervenções dos vereadores.

Há três focos para estudar a judicialização da educação: 
causas, conteúdo e efeitos. Para captarem efeitos da judicia-
lização da educação infantil em São Paulo, Ximenes, Olivei-
ra & Silva (2019) analisaram consequências do julgamento 
de 2013 em que o TJ-SP ordenou a ampliação em 150 mil 
 vagas (105 mil delas, no mínimo, de período integral) até 
2016 (quase 90 mil foram abertas); a ação civil pública par-
tiu de Organizações Não Governamentais (ONGs) unidas no 

8 “Se em Juiz de Fora essa relação [demanda judicial por vagas] 
se estagnou, tendo em vista que o Judiciário e os demais órgãos têm 
«compreendido» os argumentos do poder público municipal a respeito 
da ausência de recursos e de medidas emergenciais tomadas para sanar 
o problema da demanda, não mais estaria ocorrendo a judicialização no 
município, mas aquilo que definimos desjudicialização, combinada com 
o retorno da política para a «sua casa», ou seja, para o Poder Legislativo” 
(Oliveira & Teixeira, 2019, p. 203).
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 Movimento Creche para Todos. Os autores viram três fases da 
judicialização da educação infantil e seus efeitos: formulação, 
implantação e avaliação. E julgaram os efeitos na política de 
acesso à justiça tão relevantes quanto à política educacional. 

O artigo mais recente mapeado no Scielo partiu de Sil-
veira, Ximenes, Oliveira, Cruz e Bortolloti (2020) e analisou 
efeitos da judicialização da educação infantil em quatro esta-
dos (Ceará, Paraná, São Paulo e Sergipe). Das questões, men-
ciono uma adaptável aos estudos de caso adiante: quais as 
mudanças de comportamento do poder público ao conduzir 
a política a partir das demandas judiciais? Os autores aten-
taram à política educacional, administração municipal, legis-
lativo e instituições do Sistema de Justiça, frisando variantes 
locais e resultados gerais, com destaque à ampliação de va-
gas, insuficiente para atender à demanda total. “A organiza-
ção das listas de espera, a montagem de um serviço específico 
dentro das secretarias [de Educação], o diálogo interinstitu-
cional, dentre outros, foram efeitos verificados” (Silveira et 
al., 2020, p. 734). Eles viram a especialização de Defensorias 
e Ministérios Públicos na política de educação infantil e a in-
tensificação da fiscalização pelo Legislativo e do diálogo entre 
municípios e Judiciário.

A judicialização colocou esses órgãos e atores em interação, 
gerando efeitos (diretos e indiretos) para a política pública de 
educação infantil e a garantia desse direito. Naturalmente, a 
judicialização não é nem deve ser a única forma de garanti-lo. 
Ademais, não é a forma que possibilita o acesso mais iguali-
tário e justo, do ponto de vista social — afinal, garante acesso 
sobretudo àqueles cidadãos que buscam as instituições de jus-
tiça, deixando de fora aqueles que não o fazem. (Silveira et al., 
2020, p. 734)

Ao concluírem o texto, os autores bem ressalvaram não 
reputar a judicialização como um processo bom ou ruim em 
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si, destacando como ela combina, caso a caso, diversos fa-
tores; entre eles, política local, capacidade do Executivo de 
responder e capacidade de instituições do Sistema de Justiça 
envolvidas. Eis uma conclusão útil a casos como os que se 
leem adiante. Também periódicos do Direito e Educação têm 
publicado estudos sobre a judicialização da educação, além 
de livros dessas áreas e interdisciplinares (ex.: Todos pela 
Educação, 2017).

A literatura discute casos de judicialização da educação 
ilustrativos de possibilidades desse fenômeno e seu estudo. 
Como nas análises revisadas, convém aqui atentar à distinção 
de estratégias judiciais (preventivas e protelatórias) e estra-
tégias políticas; às interações entre instituições do Sistema 
de Justiça e poderes eleitos; à relação entre causas, conteúdo 
e efeitos diante de judicializações; e, não menos importante, 
às mudanças e continuidades do poder público em face da 
judicialização da política. Os trabalhos que revisei revelam a 
heterogeneidade das estratégias e interações institucionais e 
uma coexistência de mudanças e continuidades em agentes 
públicos e suas dinâmicas. Ao estudar ações contra a CAPES, 
focalizo uma política menos tratada até aqui para contribuir a 
tal literatura que articula reflexão teórica e empírica.

Causas, Conteúdo e efeitos de dois Casos

de judiCialização: avaliação da pós-graduação

A CAPES avalia os programas de pós-graduação (PPGs) 
no Brasil a cada quadriênio (triênio até 2013) usando critérios 
como a produção científica de docentes e alunos, formação 
dos professores, qualidade da formação oferecida e impactos 
sociais. As áreas têm autonomia para fixar especificidades 
próprias na gama comum de quesitos e itens (CAPES, 2020).

Essa política, assim como outras, suscita reações que vão 
das mais favoráveis às mais críticas sem que houvesse notícia 
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de questionamentos a ela, usualmente na via administrativa, 
não terem a devida resposta. Uma objeção inédita nas rea-
ções recentes ao modelo da CAPES foi a judicialização dessa 
política cara à pós-graduação. Primeiro, um sindicato de pro-
fessores universitários entrou na Justiça Federal em Minas 
Gerais (JFMG); depois, foi a vez do MPF na Justiça Federal 
do Rio de Janeiro (JFRJ).

As duas ações remeteram a um relatório sobre o sistema 
da CAPES em 2010-2020 feito por Rodrigo Ribeiro, ex-coor-
denador do PPG-Engenharia de Produção/UFMG, e três alu-
nos da UFMG (Ribeiro et al., 2020).9 O documento, anexado 
às ações, totalizou as alterações por Coordenação de Área (CA) 
em 2013-2016 nos indicadores (456, com média de 9,3/CA) 
e pesos (252 ou 5,1/CA) e alterações pretendidas para 2017-
2020 nos indicadores (3.672, média de 74,9/CA) e nos pesos 
(1.849 ou 37,7/CA). Ao todo, a CAPES fez 708 alterações no 
quadriênio anterior e projetava aplicar 5.521 no encerrado em 
2020, o que foi atacado nas ações na JFMG e JFRJ.

Estudo de ação civil pública na JFMG:
APUBH UFMG+ vs. CAPES 

A partir de assembleia interna em 2020, o Sindicato dos 
Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, 
Montes Claros e Ouro Branco/APUBH ufMg+ criou o Grupo 
de Trabalho (GT) que, a partir do citado documento ( Ribeiro 
et al., 2020), “identificou algumas  disfuncionalidades no 
atual sistema de avaliação da CAPES, a saber: 1) alteração e 
divulgação extemporâneas das regras da avaliação, e 2) ado-
ção do ‘Método Comparativo’ pela CAPES, no qual a  Agência 

9 Ribeiro é doutor em Sociologia do Conhecimento Científico 
e Tecnológico e mestre em Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais 
(Universidade de Cardiff). É também mestre em Engenharia de Produção 
(UFMG). O CV Lattes desatualizado dos coautores — uma não tem — não 
permite dizer se ainda são graduandos, como em 2020.
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define as notas de corte apenas após a comparação e ran-
queamento dos resultados dos PPGs no quadriênio” (APUBH 
ufMg+, 2021). Para o sindicato, a primeira disfuncionalida-
de não dava chance para mais de 4 mil PPGs saberem “como 
serão avaliados” (cito um olhar dos avaliadores na nota de 
rodapé 1) e aquela no método “limita, pela sua lógica circular, 
o número de PPGs a receber melhores notas na avaliação, fa-
zendo com que alguns PPGs recebam uma nota final pior do 
que mereceriam, caso as regras tivessem sido estabelecidas a 
priori” (op. cit., grifos no original).

As “regras de avaliação” alegadamente divulgadas fora 
de época referiam-se às fichas de avaliação, “Qualis” e no-
tas de corte. O sindicato pediu à Justiça sua divulgação an-
tecipada nas futuras avaliações para “evitar mais prejuízos 
para os docentes e seus PPGs” e a definição de “como deve 
se dar a avaliação quadrienal 2017-2020, já em curso” (op. 
cit., Doc. 0, p. 2). A ação, movida em 7-12-2020 (052658-
64.2020.4.01.3800), atribuiu tais pedidos à necessidade de a 
ré seguir cinco princípios: irretroatividade, segurança jurídi-
ca, legalidade, publicidade e transparência. A notícia da ação, 
que o sindicato divulgou em junho de 2021 (seis meses após 
ir à JF), explicita a aspiração de mobilizar quadros de PPGs, 
outros sindicatos de professores, associações de dirigentes e 
pró-reitores de pós-graduação e pesquisa das instituições de 
ensino e demais interessados em contribuir com a constante 
melhoria do sistema de avaliação.

[. . . ]  essa Ação Civil Pública não tem como objetivo intervir 
na discricionariedade administrativa da CAPES de estabele-
cer a direção e parâmetros de avaliação da Pós-graduação no 
Brasil ou de proceder à sua atualização quando for necessário.
O objetivo dessa Ação Civil Pública é tão somente garan-
tir que os PPGs e seus docentes tenham o conhecimento a 
priori de todos os parâmetros pelos quais serão avaliados, 
de modo a garantir a segurança jurídica, a previsibilidade e 
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a  transparência necessárias para um planejamento e atuação 
efetivos, sem serem surpreendidos e prejudicados pela altera-
ção das regras no “fim do jogo” (APUBH ufMg+, 2021, Doc. 
1, p. 6).

Em nome da CAPES, a Advocacia Geral da União (AGU) 
respondeu à JF, em 28-2-2021, que “a premissa de que os 
parâmetros da avaliação teriam sido divulgados a posteriori 
está equivocada” e realçou que “a tarefa de acompanhar e mo-
nitorar não provoca, como quer fazer crer o sindicato autor, 
qualquer lesão a supostos direitos dos representados” (op. 
cit., Doc. 4, pp. 4 e 9). A defesa prestou esclarecimentos técni-
cos da avaliação, fazendo referência mais adiante ao voto do 
ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ao julgar um recurso especial apresentando contrarie-
dade ao que chamou de “intervencionismo judicial”.10 Ao fim, 
a parte ré refutou alegações do sindicato, como a da “retroa-
tividade” da avaliação, e pedidos seus como o de usar regras 
de 2013-2016 sem fazer alterações previstas para 2017-2020, 
argumentando não haver ilegalidade nos atos praticados, 
tampouco ofensa a direito a reparar.

O processo seguiu tramitando: o sindicato reforçou suas 
teses iniciais e refutou as da CAPES (março/2021), a JFMG 
decidiu que ele não estaria legitimado a entrar com essa 
ação porque a Capes avalia PPGs, e não seus  professores 
(maio/2021) e o sindicato recorreu contra tal decisão, via 
embargos de declaração, alegando deter legitimidade porque 
os docentes eram diretamente afetados pelos atos narrados 

10 “[ . . . ]  o intervencionismo judicial não pode ultrapassar o 
conhecimento técnico evidenciado nos devidos processos administrativos 
que, amparados pelos substratos fáticos específicos, detêm alta cognição 
técnica na qual os magistrados, apesar do vasto conhecimento da área 
jurídica, nem sempre são dotados de conhecimentos especializados que 
o servidor público especialista detém.” (STJ, 2019, REsp 1824995 apud 
APUBH UFMG+, 2021, Doc. 4, p. 29)
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na ação (maio/2021). Como aquela não era a única ação com 
aquele pleito, o fim do processo da apuBH ufMg+ não re-
presentou o fim da causa.

Estudo de ação civil pública na JFRJ:
MPF vs. CAPES

A Capes recebeu em setembro de 2021 uma ordem ju-
dicial para suspender a avaliação 2017-2020 dos programas 
de pós-graduação e apresentar, em até 30 dias, todos os “cri-
térios de avaliação”, “tipos de produção/estratos” e “notas de 
corte” em uso para avaliar cada área, indicando parâmetros 
de avaliação novos e sua respectiva data de criação (MPF, 
2021a, anexo 2). A decisão da 32.a Vara Federal-Rio atendia 
a pedido liminar (julgado de forma preliminar) de ação do 
MPF contra o órgão do Ministério da Educação (n.o 5101246-
47.2021.4.02.5101).

Se a decisão soou súbita a mais de 4 mil PPGs avaliados, 
a ótica foi outra no MPF, para o qual os critérios da Capes 
“possuem vários problemas: vagueza, indeterminação, baixa 
capacidade de incentivar mudanças nas instituições de ensi-
no” (op. cit., anexo 1, p. 3). Tais problemas, de acordo com o 
MPF, seriam tratados em futuras ações, ao passo que essa ti-
nha “pretensão mais simples”: reverter a aplicação retroativa 
dos critérios da avaliação 2017-2020.

Pasme, Excelência: aplicam-se retroativamente critérios 
novos, às vezes definidos no final do período de avaliação, 
sendo impossível às instituições reverem atos anteriores e 
readequarem suas rotinas e procedimentos para atenderem 
aos novos parâmetros pelos quais serão avaliadas. 
Com isso, há um problema grave que revela uma ilicitude 
neste proceder, a retroatividade de parâmetros regulatórios 
e fiscalizatórios, o que é inadmissível no direito, pois os ad-
ministrados são pegos de surpresa, em momento onde já não 
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é possível rever sua conduta e evitar consequências drásticas 
para sua esfera de direitos (MPF, 2021a, anexo 1, p. 3, grifo 
no original).

O MPF pediu à JFRJ a condenação da Capes a “abs-
ter-se de aplicar na avaliação do quadriênio de 2017/2020 
parâmetros que tenham sido fixados depois do ano de 2017” 
(op. cit., p. 8) e a normatizar o uso exclusivo, em avaliações 
futuras, de parâmetros fixados antes de cada quadriênio. Os 
procuradores da República coautores (Jessé Ambrósio dos 
Santos Jr. e Antonio do Passo Cabral)11 sustentaram a legi-
timidade da ação civil pública como via para reparar viola-
ções à legislação como a do direito à “distribuição correta e 
impessoal de verbas públicas, o que é desvirtuado e impac-
tado pela avaliação ilícita da CAPES em relação aos cursos 
fiscalizados” (op. cit., p. 14). Ao embasar a ação, o MPF desta-
cou dados do relatório do professor da UFMG e três graduan-
dos (14.o de 20 anexos, que incluíam cinco portarias da Ca-
pes e seis documentos do inquérito civil referente ao órgão 
[1.30.001.005132/2018-61]).

Esse tipo de inquérito e a ação civil pública são os instru-
mentos mais usados pelo MP na defesa de interesses sociais 
e individuais indisponíveis; ambos têm objetivos abrangen-
tes, como a tutela de direitos irrenunciáveis, como saúde e 
 educação. Outros agentes estatais e da sociedade civil tam-
bém podem propor ações civis públicas (ver o sindicato em 

11 A titularidade remonta ao inquérito civil iniciado em 2014 
após cidadão questionar processo do CNPq sobre concessão de bolsa 
(1.30.001.004862/2014-11) e, que, segundo o Portal da Transparência 
do MPF, tramitou até 2019. Em 2018, Cabral instaurou uma notícia 
de fato (comunicado de possível irregularidade) sobre a avaliação 
feita pela CAPES e a reputou conexa àquele inquérito, conduzido por 
Santos Jr., professor adjunto de Direito na UERJ, Cabral foi designado 
pela Procuradoria-Geral da República para auxiliar Santos Jr. no novo 
procedimento.



[ 152 ]   Mario Luis Grangeia 

subitem Estudo de ação civil pública na JFMG: APUBH 
UFMG+ vs. CAPES), mas o MP tem a vantagem de monopo-
lizar a condução do inquérito civil — mecanismo extrajudicial 
que permite requerer informações e documentos a órgãos 
públicos e privados para lastrear a investigação de irregula-
ridades na esfera não penal. Daí elementos do inquérito civil 
iniciado em 2018 serem relevantes para ampliar a compreen-
são sobre a ação movida três anos depois.

A investigação, como narrou a ação, enfocou critérios da 
Capes para o ranqueamento de PPGs e a concessão de bolsas 
e incentivos, evidenciando “diversos ilícitos” na avaliação de 
programas stricto sensu e distribuição de recursos federais a 
eles. O MPF reportou ainda ter realizado vários contatos com 
a ré, via ofícios e reuniões, “para que os problemas fossem re-
solvidos extrajudicialmente. Contudo, até o momento, não foi 
obtido avanço na resolução extrajudicial desses problemas, 
razão pela qual o parquet se socorre da via judicial para ver 
as irregularidades constatadas resolvidas em definitivo” (op. 
cit., p. 2).

Intimada da decisão judicial de 22-9-2021 (descrita na 
abertura desta seção), a Capes recorreu, via AGU, na 32.a VF-
-Rio e no Tribunal Regional Federal da 2.a Região (RJ/ES). Em 
novembro, o presidente do TRF2 negou o pleito da Capes de 
suspender a liminar: “sem adentrar no mérito da questão de 
fundo controvertida nos autos principais, a decisão impug-
nada, aparentemente, não ostenta a alegada ilegalidade e, 
tampouco, dá ensejo à grave lesão à ordem e à economia pú-
blicas” (TRF2, 5016479-53.2021.4.02.0000/RJ, 22-11-2021). 
Dias depois, porém, a liminar foi revista na instância inicial, 
habilitando a Capes a retomar a avaliação por critérios novos 
desde que não divulgasse o resultado final: “[eis] um  processo 
extremamente complexo e que se alonga por diversos anos, o 
que faz com que a suspensão [ . . . ]  gere, de imediato, um efeito 
de prejuízo de difícil reversão caso a liminar venha, ao final, a 
ser revogada, comprometendo a continuidade que a  avaliação 
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desse tipo de programa deve ter” (32.a VF-Rio, 5101246-
47.2021.4.02.5101/RJ, decisão 2-12-2021). Mérito recursal à 
parte, esse recuo judicial pode sinalizar a falta de expertise no 
Sistema de Justiça quanto à política.

De 29 novembro até os primeiros dias de dezembro de 
2021, 114 consultores e coordenadores de áreas na Capes re-
nunciaram a esses cargos, atribuindo a saída a fatores como 
a contestação judicial tardia da suspensão da avaliação (San-
tos, 2021). Na carta que anunciou as primeiras renúncias, 31 
pesquisadores de Matemática/Probabilidade e Estatística 
(MAPE) lamentaram: “acreditamos que a CAPES não tem se 
esmerado na defesa da sua forma de avaliação. [ . . . ]  Chama-
-nos a atenção que a recente tentativa de suspensão da liminar 
tenha sido apresentada pela CAPES sem qualquer urgência, 
apenas depois de dois meses. Esta, inclusive, foi uma das jus-
tificativas para o indeferimento do efeito suspensivo” (Car-
ta aberta, 29-11-2021, p. 1). Visão semelhante foi externada 
por outros demissionários — a renúncia coletiva também foi 
atribuída a divergências em políticas como na expansão do 
ensino a distância.

Onze dias após a JFRJ avalizar a retomada da avaliação 
2017-2020, o MPF divulgou a convocação de uma audiência 
pública que, embora vinculada a este segundo  estudo de caso 
(reporto no subitem Audiência pública virtual do MPF: fi-
nanciamento da pesquisa e avaliação de PPGs), pois o res-
pectivo edital cita escopo além da investigação sobre a Capes. 
Audiências públicas sobre temas de menor conhecimento téc-
nico no MPF podem ser canais de diálogo úteis em atuações 
judiciais e extrajudiciais — se não usadas para mero diálogo 
pro forma mais do que efetivo. E fomento à pesquisa e avalia-
ção de PPGs são temas inusuais na atuação do MPF na edu-
cação. Seu GT Educação mapeou iniciativas do MPF na área 
até 2011 e as viu concentradas no nível superior (três quartos 
das ações civis públicas, 80% das recomendações), sobretu-
do em fiscalizar cobranças de taxas, aval ao  funcionamento 
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de cursos, concursos, o Fundo de  Financiamento Estudantil 
e inclusão de pessoas com deficiência (Pinel Dias, 2011). Sen-
do assim, é possível afirmar a raridade desse tipo de discus-
são no interior do MP.

Audiência pública virtual do MPF:
financiamento da pesquisa e avaliação de PPGs

Na tarde de 22-2-2022, o MPF organizou a audiência 
pública virtual “Distribuição de verbas públicas de pesquisa 
e os critérios de avaliação de instituições de ensino superior”, 
via Zoom e YouTube.12 Na abertura, um dos coautores da ação 
expôs que “o objetivo é colher elementos para a gente conti-
nuar nossas investigações e o foco, sobretudo, é essa questão 
das avaliações, dos critérios avaliativos, da retroatividade dos 
critérios produzidos e aplicados no curso do quadriênio e que 
são retroativamente implementados” (MPF, 2022, 7min55s;-
8min18s). No chat do Zoom, liam-se mais críticas do que elo-
gios aos autores das ações, ora por questões formais (como o 
controle do tempo de certas intervenções), ora de conteúdo, 
como “discutir sistema de avaliação é salutar, mas parar o sis-
tema de pós-graduação é algo grave” (A. N.)13 e “o sindicato 
não é um órgão para avaliar a qualidade e metodologia de um 
estudo” (M. C. R.).

A audiência deu voz a profissionais de entidades pú-
blicas — MPF (coautores da ação), Ministério da Educação 
( secretário-executivo), Capes (a presidente e o docente da 
UPFE que representa o Conselho Técnico-Científico do En-
sino Superior no Conselho Superior da Capes), CNPq (pre-
sidente), UFMG (autor do relatório usado nas duas ações) e 

12 O edital cita teto de 500 participantes no Zoom; no YouTube, a 
íntegra segue disponível (MPF, 2021b, 2022).

13 Os citados do chat do Zoom são identificados por suas iniciais 
porque não pedi autorização para nominá-los.



Judicialização da educação no Brasil. . .    [ 155 ]

UNIFEI (ex-coordenador do PPG-Eng. Elétrica, hoje  servidor 
inativo) — e instituições particulares: Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (presidente), Associação Bra-
sileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (presidente), 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instintuições de Ensino 
Superior (1. ª secretária da Andes-SP), Academia Brasileira 
de Ciências (vice-presidente), Fórum Nacional de Pró-Reito-
res de Pesquisa e Pós-Graduação (secretário de finanças) e 
Associação Nacional de Pós-Graduandos (presidente).

Como nos chats do Zoom e YouTube, a audiência exibiu 
mais críticas que avaliações positivas à pretensão judiciali-
zada. Uma das mais incisivas partiu da vice-presidente da 
ABC, Helena Nader: “A avaliação é transparente, sim, e todos 
os critérios são discutidos com toda a sociedade; não só com 
pesquisadores e professores das universidades, centros uni-
versitários e faculdades: são discutidos pela sociedade como 
um todo” (apud MPF, 2022, 2h47min40s; 2h48min6s). Na-
der usou uma metáfora ao se opor à demanda judicializada: 
seria inviável dar “cavalo de pau” em um transatlântico. Na 
réplica à fala, o titular do inquérito civil esclareceu: 

Buscamos o diálogo dois anos e não foi possível o entendi-
mento. Há essa discordância. Acho que já foi demonstrado 
aqui que não há essa unanimidade quanto à avaliação de que 
não existem problemas na retroatividade. Temos que pontuar 
que nossa ação — pura e simplesmente, de novo — aborda a 
questão da retroatividade. Pedimos vênia a todos que discor-
dam. Gostaríamos de deixar claro que concordamos com a 
avaliação por pares. Nós temos plena consciência de como é 
feito. Não fizemos uma avaliação superficial. Nós não fizemos 
a nossa ação baseada única e exclusivamente num estudo. Nós 
estamos há três anos avaliando isso. . .  Discordâncias existem, 
não só da visão do Ministério Público, mas da visão de al-
guns dos senhores (Santos Jr. apud MPF, 2022, 2h51min35s; 
2h53min32s).
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A defesa da ação civil pública foi recorrente na retórica 
dos dois membros do MPF e o trecho a citação anterior ilus-
tra bem tal recorrência. No encerramento, esse procurador 
rebateu a crítica de que o MPF estaria atuando contra a von-
tade da maioria: “é essa a natureza mesmo dessa ação, [que] 
[ . . . ]  só existe porque entendemos que a aplicação retroativa, 
aplicada pela maioria na avaliação por pares, fere a lei, fere 
a Constituição, fere direitos e garantias individuais” (Santos 
Jr. apud MPF, 2022, 4h4min41s; 4h5min17s). Comentou, em 
outros termos, que o MPF estaria legitimado a atuar em defe-
sa de minorias, igualmente dotadas de direitos a se respeitar.

Após mais de quatro horas de audiência, o titular do 
inquérito civil se declarou aberto à crítica, negou atuar com 
intransigência e notou que os argumentos em prol do atual 
modelo “não nos convenceram de que essa retroatividade é 
legítima” (op. cit., 4h12min48s; 4h12min52s). Agradeceu aos 
participantes e disse ter a expectativa de chegar a um acordo 
com a Capes, ressaltando que, na falta de um acordo entre as 
partes, caberia ao Judiciário conduzir o litígio.

disCussão

As ações civis públicas do apuBH UFMG+ e do MPF 
contra a Capes são exemplos férteis para discutir a judicia-
lização da política, em particular da educação. Uma compa-
ração entre os antecedentes, pleitos e efeitos desses casos 
de judicialização com fins comuns pode clarear variáveis 
 relevantes em litígios sobre políticas educacionais. Assim, in-
formações que apresentei na seção Causas, conteúdo e efeitos 
de dois casos de judicialização: avaliação da pós-graduação 
estão sistematizadas na tabela-resumo (tabela 3), a partir da 
qual exponho considerações em diálogo com textos já referi-
dos e outros.
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As ações remontam ao estudo na UFMG e, no caso do 
MPF, a dois inquéritos civis. Um foi aberto a partir da re-
presentação no qual um pesquisador acusou ilegalidade do 
CNPq no processo que lhe negou bolsa de produtividade. Ins-
taurado em 2014, o inquérito foi decisivo, senão por outras 
razões, pela conexão apontada com os fatos na Capes, o que 
fez o titular da apuração assumir o novo caso (ver nota 11). 
Esse segundo inquérito civil, aberto por iniciativa do MPF em 
2018, analisa critérios e normas da Capes ao ranquear PPGs 
a fim de averiguar impactos na distribuição de verbas públi-
cas. Como já notei aqui, outros autores de ações civis públicas 
não dispõem desse instrumento útil para colher provas e até 
litigar fora do Judiciário.

Os pleitos à JFMG e JFRJ convergem no principal: 
a adoção dos critérios de 2013-2016 na avaliação em curso 
(2017-2020) e, para as futuras, a divulgação prévia de crité-
rios da Capes, a se conhecer antes do quadriênio, e não du-
rante e depois. A distinção mais digna de nota é que o MPF 
pediu a suspensão imediata da avaliação até aquele pedido 
principal ser julgado.

Se as origens e os pleitos das ações têm muito em co-
mum, é nos efeitos que elas mais se diferenciam. A JFMG en-
cerrou a ação do apuBH UFMG+ sem julgar seu mérito por 
avaliar que o sindicato não teria legitimidade para questionar 
uma avaliação dos PPGs, e não de sua categoria. A JFRJ, em 
poucos dias, acatou o pedido do MPF de suspensão da polí-
tica e, após recurso da AGU/Capes, reconsiderou a decisão, 
autorizando a retomada da edição 2017-2020 sem o órgão do 
Ministério da Educação divulgar o resultado antes do julga-
mento principal.

Os casos ilustram o “ciclo de vida da judicialização das 
políticas públicas”, definido por Gauri & Brinks (2008) em 
quatro fases: mobilização legal (ida à Justiça); decisão judi-
cial; reação da parte (burocrática/política/privada); e, mui-
tas vezes, litígios de acompanhamento. Enquanto o sindicato 
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reagiu à decisão desfavorável com o recurso judicial, o MPF 
respondeu à reconsideração da liminar (retomada da políti-
ca sem divulgação de resultados) convocando interessados à 
audiência sobre o financiamento da pesquisa e a avaliação de 
PPGs. Já a Capes publicou informes com esclarecimentos 
jurídicos do caso em 5-11-2021, após decisão desfavorável no 
TRF2, em 2-12-2021, após a reconsideração da 32.a VF-Rio 
(Capes, 2021). Duas semanas depois, a instituição divulgou 
um novo calendário da edição, reprogramada para ter fim em 
23-12-2022.

Na coletânea de Gauri & Brinks (2008), o estudo sobre 
o Brasil, de Hoffmann & Bentes (2008), partiu de dados de 
mais de 10 mil casos de judicialização da saúde e educação 
em Tribunais de Justiça (BA, GO, PE, RJ, RS) e tribunais su-
periores em 1995-2004. Os litígios na educação mais comuns 
em TJs objetivaram a inclusão de alunos com deficiência, 
acesso à creche e reformas escolares (são menos numerosos, 
homogêneos e individualizados que na saúde, na qual pre-
dominaram ações por remédios/tratamentos). Duas objeções 
de requeridos e tribunais à judicialização foram vistas com 
mais frequência: (i) direitos à educação são programáticos 
e (ii) autoridades públicas gozam de discricionariedade ad-
ministrativa na sua implementação. Os autores viram prós 
e contras na judicialização de direitos sociais pelo MP, que 
“cumpre efetivamente funções de ouvidoria do cidadão. Sua 
configuração institucional, porém, não o torna totalmente ac-
countable quanto às causas que adota e à amplitude de seu 
impacto, e sua postura proativa pode afastar atores mais re-
presentativos da sociedade civil” (op. cit., p. 143). Cabe aten-
tar aqui tanto àquelas objeções à judicialização da educação 
quanto a esta ao MP.14

14 Ver ainda leitura de Kerche (2009) sobre a autonomia, a 
discricionaridade e a accountability do MP no Brasil.
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Nesse diapasão, é indagável se a ação do MPF remete-
ria à ideologia do “voluntarismo político” que Arantes (2002; 
2019) viu tão difundida entre operadores do direito, respal-
dada pelo princípio da independência funcional e apoiada 
em um tripé: (i) instituições políticas estão corrompidas; (ii) 
sociedade civil é hipossuficiente; e (iii) instituições da Justi-
ça preencheriam o vácuo da representação ao atuarem como 
agentes políticos da lei. Há duas décadas, o autor atribuiu 
escolhas sobretudo individuais àquela ideologia — que, vista 
hoje, se sujeitaria a ceder espaço à organização crescente de 
setores dos MPs para planejar a atuação de seus membros.

Afora o conhecido problema de ser uma instituição do Esta-
do agindo em nome da sociedade (sem delegação específica e 
sem formas de responsabilização), o próprio MP se ressente 
da ausência de mecanismos e práticas que permitam aferir a 
direção de suas ações no campo das políticas públicas. Se con-
sideramos que o bem público não existe in natura, nem pode 
ser encontrado por simples revelação, mas é algo que precisa 
ser construído politicamente, identificar a direção correta das 
ações deixa de ser uma questão trivial e os manuais de direito 
não serão suficientes para dirimi-la (Arantes, 2019, p. 127).

Diante da recorrente falta de resultados interessantes 
a todos, Arantes notou que o MP, ao judicializar políticas 
públicas, agiria de modo parcial, sujeito a múltiplos erros e 
oposições. Abrir-se a conflitos de interesses até inconciliáveis 
levaria ao “ingresso da política no campo das ações que se 
pretendem técnicas e jurídicas (quando muito derivadas de 
princípios constitucionais), e por isso raramente os membros 
do MP cedem espaço aos representados que buscam repre-
sentar” (op. cit., p. 128). Sua representação se firmaria mais 
nos resultados e mesmo na ação em si, e menos na  capacidade 
de identificar e ouvir potenciais interessados.
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Cientistas políticos como Kerche (2009) e Arantes têm 
visto a tibieza de mecanismos de controle sobre membros do 
MP. Seria supérfluo retomar aqui o redesenho do MP desde 
a redemocratização — tema já discutido tão bem —, mas vale 
ponderar que o perfil atual embasa sua discricionaridade em 
atuações como a judicialização de políticas. O protagonismo 
do MP e outras instituições judiciais soma-se a outros fato-
res no avanço da judicialização da política no país (Oliveira, 
2019): a constitucionalização de direitos e políticas; e amplia-
ção do acesso à justiça. Eis o contexto institucional que favo-
receu a expansão da judicialização de políticas, impulsionan-
do o quadro que Vianna e coautores ora descreveram como 
de “reconhecimento do Poder Judiciário como instituição 
estratégica nas democracias contemporâneas, não limitada 
às funções meramente declarativas do direito, impondo-se, 
entre os demais Poderes, como uma agência indutora de um 
efetivo checks and balances e da garantia da autonomia indi-
vidual e cidadã” (Vianna et al., 1999, p. 24). Tal diagnóstico 
ganha nova perspectiva à luz de estudo posterior de Vianna 
et al. (2018) sobre percepções de magistrados — ver respos-
tas de juízes federais de 1.o grau, como nos casos, sobre difi-
culdades do Judiciário como a ineficiência de outros agentes 
(40,8%, muito importante; 34,9%, essencial), sobrecarga dos 
magistrados (45,4%, essencial; 43,4%, muito importante) e 
recursos materiais insuficientes (44,1%, muito importante; 
43,4%, essencial). Tais percepções sobre suas dificuldades fa-
zem pensar na conveniência de se transferir decisões a quem 
se vê, por exemplo, sobrecarregado. 

As ações do sindicato de professores universitários e do 
MPF ilustram a judicialização da educação e, ainda que invo-
luntariamente, aspectos positivos e negativos da judicializa-
ção da política, que têm sido mais estudados em políticas de 
saúde. Ao tratar da judicialização da saúde, Oliveira (2019) 
resumiu aspectos apontados pelas análises sobre o tema: (i) 
negativos: a elitização do acesso à saúde pela via judicial; 
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o  lobby da indústria farmacêutica para lucrar; a desconside-
ração do Judiciário ao planejamento orçamentário de Legis-
lativos e Executivos; as limitações técnicas dos juízes sobre 
políticas públicas específicas; o caráter individual das deman-
das acolhidas sem o olhar à saúde pública, voltada à maioria; 
e a não observância, pelo Judiciário, do princípio federativo 
do Sistema Único de Saúde (SUS); e (ii) positivos: a efetiva 
garantia de direitos pelo Judiciário; inclusão de temas de 
políticas na agenda da administração pública; e o fortaleci-
mento de processos e estruturas administrativas (formas de 
contratação, novos órgãos/setores para atender a demandas 
judiciais e rubrica específica para tal intuito) — nem sempre 
os aspectos foram qualificados como “negativos” ou “positi-
vos” nas análises. Colocando de lado aspectos afins apenas à 
saúde, há tópicos condizentes com a judicialização da avalia-
ção da pós-graduação: efeito sobre orçamento externo ao Ju-
diciário, limites técnicos de magistrados sobre a política em 
pauta e a oportunidade de rever estruturas administrativas.

Nos litígios, a estratégia judicial da Capes via AGU foi 
mais visível que sua estratégia política no meio acadêmico, 
que teve acesso a informes pontuais no portal institucional, 
ou no MPF, cuja audiência pública deu maior visibilidade a 
respostas dela (e de outros atores vinculados ao litígio). Como 
nosso foco são dinâmicas dos casos concretos de judicializa-
ção, não cabe atentar a alternativas de conduta à disposição; 
mas não se ignora que outra sequência de atos no segundo 
caso poderia alterar trajetórias: a audiência pública sobre a 
avaliação de PPGs ocorreu após a decisão judicial desfavorá-
vel ao MPF, que a convocou, e não antes da mobilização legal, 
fase inicial do citado “ciclo de vida da judicialização de políti-
cas” (Gauri & Brinks, 2008) — esse caso seguia em litígios de 
acompanhamento durante a escrita do texto.

Ao discutir a atuação do MP na educação, o promo-
tor de Justiça João Paulo Fastinoni e Silva (2017) realçou 
que a experiência revelou “certo esgotamento dos modelos 
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 tradicionais de judicialização das políticas públicas educa-
cionais, situação que exige análise crítica para o necessário 
aperfeiçoamento institucional do Ministério Público” (op. 
cit., p. 104). Informado por outros estudos e sua vivência no 
MPSP, Silva viu a necessidade de criar, em MPs estaduais, 
Promotorias especializadas no direito à educação. No MPF, 
há um grupo de trabalho especializado em educação desde 
2001, mas seu perfil e seus propósitos, que abordei em outro 
estudo (Grangeia, 2020), não o insere em atuações como a 
ação em foco. Naquele texto, expus sete questões a aprimorar 
na atuação coordenada do MPF na educação: especialização, 
adaptabilidade, institucionalização, focalização, relação ho-
rizontal, subdivisão e articulação. Tais itens emergiram do 
estudo do projeto MP pela Educação (Grangeia, Carvalhaes 
& Coelho, 2021), mas também se apresentam como desafios 
institucionais à luz da ação contra a Capes. Atribuível não 
apenas aos requerentes, mas ao requerido e ao Judiciário, fica 
clara a falta de expertise técnica e de diálogos institucionais 
com potencial de evitar ou abreviar os litígios — e, mais im-
portante que isso, aprimorar e executar políticas de encontro 
ao interesse público. 

ConClusão

O avanço do Judiciário sobre decisões típicas do Exe-
cutivo e do Legislativo, processo tão referido como “judi-
cialização da política”, tem atraído acadêmicos há cerca de 
três décadas. Nessa agenda de estudo em alta nas Ciências 
Sociais, destaquei quão diversificadas têm sido suas leituras; 
já a judicialização da Educação é mirada quase sempre por 
seus efeitos, sobretudo na educação infantil. Seus três focos 
de análise — causas, conteúdo e efeitos — estão ilustrados 
neste trabalho e nos que revisei; seria bem-vindo que mais 
estudos os articulassem. Verifiquei ainda como esses focos se 
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ligaram à mobilização legal, decisão judicial, reação da parte 
e litígios de acompanhamento — as etapas vistas nos ciclos de 
judicialização de políticas.

De volta a uma questão comum nesse tema: que mu-
danças de comportamento o poder público fez na política a 
partir de demandas judiciais? Nos textos aqui revisados, há 
exemplos de novas condutas no Executivo e no Sistema de 
Justiça (ver “desjudicialização da educação”, nos termos de 
um deles). Já nos processos que analisei, a Capes deu a im-
pressão de fazer da defesa pela AGU sua principal resposta a 
públicos de interesse — não se está aqui para julgar méritos 
de requerentes ou da requerida. Revezes judiciais do sindica-
to e do MPF implicaram mudança ao menos nesse, à medida 
que houve uma convocação reativa da audiência pública, que, 
ao menos em tese, poderia conter limites detectados na judi-
cialização — falta de expertise técnica e de diálogos institucio-
nais — e potencializar seu alcance, como ao efetivar direitos. 
Ainda sobre a audiência: seria prematuro inferir se o evento 
estreitará diálogos entre agentes. Como em outros casos, a 
judicialização está longe de ser o único repertório à disposi-
ção de atores estatais e da sociedade civil, logo é ainda mais 
oportuno olhá-la na teoria e na empiria.

Antes de concluir, uma última proposição. . .  Imagine-se 
na cena que abriu este texto: em solidão, julgando um pro-
cesso que afeta professores e alunos e dando a palavra final. 
Diante de uma das duas ações contra a Capes, talvez se inda-
gasse: “sou eu que devo decidir como PPGs serão avaliados?”. 
Agora, proponha-se questão análoga para outra lide (contra-
tar professores de matemática, geografia e história para uma 
rede pública à revelia do gestor, por exemplo).15 Exercícios 
imaginativos assim sugerem o quão contextuais podem ser 

15 O exemplo remete ao processo 200300217751, TJRJ (MPRJ 
x Estado do Rio), para contratar docentes para escolas estaduais de 
Duque de Caxias, citado por Hoffmann & Bentes (2009). A sentença foi 
favorável ao MPRJ.
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premissas sobre qualquer judicialização. Também nesse tex-
to propus, via análise de processos judiciais e balanço biblio-
gráfico, afastarmos juízos prévios sobre a judicialização não 
só da educação. A questão “quais os prós e contras de atores 
não eleitos agirem como cogestores?” é natural ao tratar dos 
casos estudados (oxalá esse texto tenha trazido subsídios para 
abordá-la mais a fundo). Qualquer que seja a sentença na ação 
em curso na JFRJ, a judicialização da educação permanecerá 
uma agenda fértil na teoria e na prática — e  pesquisadores e 
protagonistas desse processo podem ter a ganhar se conhece-
rem tanto a perspectiva de seu papel como a do outro.
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Clarissa Eckert Baeta Neves
agosto 2022

A pós-graduação, na sua missão de 
 formar mestres e doutores, precisa estar 
atenta e responder apropriadamente às 
demandas e às necessidades do ensino 
superior e da sociedade.

Há que se elogiar a iniciativa conjunta das entidades re-
presentativas das Ciências Sociais no Brasil de provocar 

uma reflexão sobre a temática da pós-graduação (PG) na área. 
O conjunto de trabalhos selecionados, que compõem este li-
vro, mostram riqueza na abrangência temática e nas aborda-
gens. Os temas refletem importantes preocupações diante de 
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desafios e tendências marcantes do atual estágio de desenvol-
vimento da pós-graduação na área e de um modo geral.

Cabe, nesse contexto, indagar sobre o porquê de as enti-
dades deslancharem essa iniciativa como uma ação comple-
mentar ao trabalho desenvolvido por tradicionais grupos de 
trabalhos e mesas redondas afetos ao tema. As quatro entida-
des (A4) reservam, tradicionalmente, espaço regular em suas 
programações para a discussão sobre a situação e os rumos 
da pós-graduação internamente a cada área e com represen-
tantes das agências de avaliação e fomento. 

A nova iniciativa propondo uma “construção cole  tiva 
de reflexão, diagnósticos e conhecimentos sobre os desa-
fios do presente e caminhos futuros” significa o reconheci-
mento de que se está vivendo um momento de efervescência 
e  transição na pós-graduação que exige esforço analítico am-
plo, capaz de ajudar no entendimento da atual realidade e na 
construção das bases para maior capacidade de resposta da 
 pós-graduação aos problemas e às demandas da comunidade 
acadêmica e da sociedade em geral.

O Sistema Nacional de Pós-Graduação 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) está 
consolidado e cobre, atualmente, todo o território nacional, 
envolvendo todas as áreas e subáreas de conhecimento e os 
campos de formação profissional. Forma contingentes signi-
ficativos de mestres e doutores e mostra uma produção cien-
tífica e técnica diversificada e com qualidade crescente. 

O desenvolvimento da pós-graduação permitiu uma 
profunda renovação no ensino superior brasileiro uma vez 
que propiciou a institucionalização da atividade de pesqui-
sa nas universidades brasileiras (Teixeira, 1989). A pós-gra-
duação foi estruturada e definida no Parecer Sucupira 977 em 
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1965, hoje ainda referência básica.1 Ela foi, definitivamente, 
implantada na estrutura universitária com a reforma univer-
sitária de 1968. 

É importante destacar que a pós-graduação não derivou 
de um processo espontâneo, mas, sim, de uma política deli-
berada do Estado. Isso significou que ela cresceu de forma 
planejada e orientada, pautada pela continuidade de suas po-
líticas e o reconhecimento da sua importância pelos sucessi-
vos governos (Neves & Cavalcanti, 2018).

Muitos fatores contribuíram para o seu desenvolvimen-
to contínuo. Um elemento crucial na construção da arquite-
tura e do desenvolvimento do sistema da pós-graduação fo-
ram os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs). Desde 
meados da década de 1970 até o momento atual foram conce-
bidos e executados seis Planos Nacionais de Pós-Graduação. 
Os PNPGs foram um importante instrumento de definição 
de políticas para a condução da pós-graduação. A partir de 
diagnósticos eram estabelecidas metas e ações corresponden-
tes. Outro fator fundamental foi o investimento contínuo das 
agências federais, especialmente da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que aliado à 
avaliação abriu perspectivas para um amplo processo de ex-
pansão. A atribuição de cotas de bolsas institucionais estimu-
lou a iniciativa das Instituições de Ensino Superior (IES) em 
criarem cursos de pós-graduação. 

O processo sistemático de avaliação para a autorização 
e aferição de desempenho regular dos cursos vinculado à va-
lidação da expedição de diplomas de mestrado e doutorado 
estabeleceu parâmetros orientadores do esforço em busca de 
excelência. A participação ampla e autônoma de represen-
tantes da comunidade acadêmica em comissões de avaliação 
deu legitimidade e segurança ao processo ainda que ao custo 

1 Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a14n30.
pdf>. Acesso em: 2 ago. 2022.
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de certa limitação da autonomia, sobretudo, das instituições 
universitárias. O resultado foi um bem-sucedido entrelaça-
mento entre avaliação e fomento como forças impulsionado-
ras do desenvolvimento da pós-graduação. 

Conforme o último PNPG,2 as metas quantitativas refe-
rentes à formação de mestres e doutores foram alcançadas, 
24.422 doutores e 70.071 mestres em 2019. De 2010 a 2019 
houve um crescimento de 61% no número de programas tota-
lizando 4.543 programas de pós-graduação, com um total de 
6.924 cursos de mestrado e doutorado e 400.764 estudantes. 

O maior número de programas está concentrado nas 
áreas Multidisciplinar (783) Ciências da Saúde (715) e Ciên-
cias Humanas (661). A menor área é a de Linguística, Letras 
e Artes (230). A maior quantidade de cursos está nas regiões 
Sudeste, Sul e Nordeste, com menor número nas regiões Nor-
te e Centro-Oeste. 

as CiênCias soCiais no snpg

A pós-graduação no campo das chamadas Ciências So-
ciais (Sociologia, Antropologia e Ciência Política) também 
está consolidada e com resultados significativos. Com efei-
to, a formação da pós-graduação de um modo geral, e parti-
cularmente nas Ciências Sociais, deu-se em um curto período 
e com resultados impressionantes. 

Os primeiros cursos de mestrado e doutorado na área 
foram criados nas décadas de 1960 e 1970. Atualmente a área 
de Ciências Sociais conta com 230 cursos de pós-graduação: 
125 mestrados, 84 doutorados, 20 mestrados profissionais 
e 1 doutorado profissional. A área de Sociologia e Ciências 

2 Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-
conteudo/documentos/09022022_SumrioExecutivoPNPG20112020.
pdf>. Acesso em: 2 ago. 2022.
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Sociais é composta por 37 programas de mestrado e douto-
rado, 1 programa exclusivamente de doutorado e 14 progra-
mas apenas de mestrado (2 mestrados profissionais). A área 
de Antropologia e Arqueologia, conta com 22 programas de 
mestrado e doutorado, 14 cursos apenas de mestrado e 1 mes-
trado profissional. A área de Ciência Política e Relações Inter-
nacionais conta com 25 programas de mestrado e doutorado, 
16 cursos de mestrado, 17 mestrados profissionais e 1 douto-
rado profissional (CAPES, 2019).

A expansão da PG na área de Ciências Sociais foi acen-
tuada na última década, levando à redução de desequilíbrios 
regionais. Atualmente a essa área está presente em todas as 
regiões do Brasil, embora ainda com concentração na região 
Sudeste. E abrange uma multiplicidade de temáticas em to-
das as disciplinas. 

A produção científica nacional vem crescendo com qua-
lidade e tem aumentado a circulação da produção no âmbito 
internacional. Mas ainda se registra maior produção na ca-
tegoria produção técnica. Essa produção se diferencia pelas 
áreas e mostra as múltiplas interfaces com a sociedade que 
precisam ser devidamente conhecidas e valorizadas. Não se 
trata de uma produção de qualidade e importância menor do 
que a produção resultante da pesquisa científica e tecnológi-
ca, mas, sim, de uma produção de outra natureza e de rele-
vância social e econômica. Sem dúvida, é preciso, também, le-
var em consideração a valorização dessa produção no campo 
das Ciências Sociais (McManus & Baeta Neves, 2020).
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novos desafios

Um ciclo de desenvolvimento da pós-graduação está
se encerrando e novos desafios precisam ser enfrentados

O sistema de pós-graduação alcançou uma dimensão 
notável e tem dado uma contribuição importante para o de-
senvolvimento do conhecimento científico e tecnológico. A 
pesquisa se integrou à atividade de grande parte das uni-
versidades com propósitos e resultados diversos. Pode-se, 
também, observar um crescimento constante de trabalhos e 
produtos diversos da atividade de docentes e discentes e uma 
redução das desigualdades regionais.

Este sucesso, no entanto, não impede que se reconhe-
çam novos desafios e que se reflita sobre como enfrentá-los 
ajustando o desempenho da pós-graduação às transforma-
ções do próprio sistema universitário e de pesquisa e suas 
relações com a sociedade. É um ciclo de desenvolvimento da 
pós-graduação se encerrando e uma nova etapa que se inicia.

As convicções na base do modelo implantado de pós-
-graduação começam a ser revistas assim como a própria 
organização do processo de avaliação e de fomento. A pós-
-graduação vem sendo, constantemente, desafiada em função 
dos avanços do conhecimento e das expectativas e necessida-
des da sociedade e da economia. Esse cenário tem implicado 
na necessidade de refletir sobre os desafios colocados para 
a pós-graduação na atualidade. Destaco e comento, a seguir, 
desafios e rumos da pós-graduação e da pesquisa que vêm 
sendo discutidos no âmbito dos programas de pós-graduação 
e, também, apontados no Relatório Técnico: Contribuições 
para a discussão do PNPG (McManus & Baeta Neves, 2022).
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O novo perfil da pós-graduação: fim da distinção 
 acadêmica e profissional e a valorização do doutorado 

Para além da missão de formar mestres e doutores para 
a docência, a pós-graduação vem sendo cobrada em seu papel 
na formação de novos perfis de mestres e doutores demanda-
dos não apenas na academia, mas, principalmente, fora dela. 

A formação de mestres mostra-se, hoje, muito diferen-
ciada. As perspectivas do egresso na docência e na pesquisa 
acadêmica estão mais restritas, pois é o doutorado que habili-
ta essa carreira. O mestrado forma professores para o ensino 
básico e, sobretudo, profissionais para o mercado de trabalho 
não acadêmico público e privado (administração pública, ter-
ceiro setor, empresas etc.). Isso impõem repensar a distinção 
entre mestrado acadêmico e o profissional. 

A vocação e o compromisso institucional com a pesquisa 
científica e com a transferência de conhecimento para a so-
ciedade estimulam avançar na direção do doutorado. E há o 
reconhecimento de que o novo doutorado também não forma 
mais apenas o docente/pesquisador tradicional. A capacita-
ção para a pesquisa com autonomia deve ser complementada 
por desenvolvimento de aptidões vinculadas à gestão, ao em-
preendedorismo e à inovação.

A demanda por novos perfis de egressos leva os progra-
mas a terem de repensar a organização dos seus cursos de 
mestrado e doutorado, desde os processos seletivos, os per-
cursos de formação para que atendam de modo adequado as 
novas demandas por egressos que atuem em múltiplos cam-
pos sejam acadêmicos ou não acadêmicos.

A experiência do formato híbrido 

As formas de comunicação, ensino e aprendizado digi-
tal vieram para ficar. A inclusão digital torna-se  necessidade 
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básica. A organização da atividade acadêmica precisa se 
 reinventar e os docentes e estudantes precisam ser prepara-
dos para ela.

O uso das plataformas de interação virtual no ensino 
e na pesquisa, também, possibilitaram uma nova realida-
de para a internacionalização das atividades acadêmicas e 
de pesquisa com foco na internacionalização “em casa” e de 
currículo, bem como na formação de redes nacionais e inter-
nacionais. Teve início uma onda de compartilhamento de in-
formações, abertura de dados, realização de projetos em con-
junto e publicação de artigos científicos interinstitucionais e 
 interdisciplinares.

Pesquisadores e estudantes passaram a acompanhar 
e participar de webinários, palestras, encontros virtuais de 
grupos de pesquisa, lives acadêmicas etc. Grandes eventos 
científicos, como congressos nacionais e internacionais fo-
ram viabilizados por meio de plataformas digitais. Lembro 
aqui eventos como o Fórum Internacional da ISA em feverei-
ro de 2021 que reuniu pesquisadores e estudantes do mun-
do  inteiro. E, em julho do mesmo ano, o congresso da SBS e, 
também, os encontros anuais das entidades como ANPOCS, 
ABA, ABCP.

Em suma, modelos híbridos de formação permitem um 
novo aproveitamento de recursos humanos (compartilha-
mento de disciplinas dentro e fora da instituição), de tempo 
(uma nova compreensão da dedicação dos estudantes ao cur-
so e de realização das exigências acadêmicas vinculadas às 
disciplinas), de espaço (necessidade e oportunidade de rede-
senho da infraestrutura física e laboratorial) e de redefinição 
de prioridades de investimento (nova política de pessoal e de 
construção de plataformas de comunicação digital) com reor-
denamento da infraestrutura para um novo convívio remoto 
e presencial.
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Um novo ecossistema de pós-graduação (inovação, 
 internacionalização, comunicação e relevância)

A pós-graduação insere-se, hoje, em um ecossistema 
rico e complexo. Esse ecossistema é caracterizado por intera-
ções permanentes com mercados profissionais diversificados, 
ambientes de inovação, redes e processos de internacionali-
zação (internacionalização em casa e fora dela, da pesquisa e 
do currículo) e com a sociedade e suas prioridades e necessi-
dades. Houve um avanço significativo da inserção internacio-
nal dos programas, resultado da crescente participação em 
redes e organizações acadêmicas internacionais, de acordos 
de cooperação, de projetos desenvolvidos em parcerias, na 
participação em eventos internacionais e no esforço em au-
mentar as publicações em língua estrangeira. 

No tocante à pesquisa é necessária a definição de priori-
dades regionais e nacionais e o estímulo à ampliação da inser-
ção internacional da pós-graduação. Na construção da agen-
da de pesquisa, os compromissos internacionais assumidos 
pelo Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) devem ser levados em consideração. 

Uma nova avaliação 

As relações da pós-graduação em seu novo ecossistema 
remetem à necessidade de ampla revisão do modelo de ava-
liação que valorize perfis e missões institucionais distintas 
dos cursos e se baseie em uma abordagem multidimensional 
dos resultados da pós-graduação. 

A discussão em torno de um modelo multidimensional 
de avaliação, de fato, já teve início e ganhou projeção com o 
trabalho da Comissão Permanente de Acompanhamento do 
PNPG, apresentado em 2018, resultante da análise de amplo 
material recolhido nas entidades da comunidade acadêmica 
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e científica. Essa reflexão foi interrompida e precisa ser reto-
mada. A construção de um novo modelo de avalição é tarefa 
complexa e demanda clareza com relação aos passos a serem 
dados até a sua adoção. As mudanças na ficha de avaliação 
feitas no encaminhamento da avaliação quadrienal em curso 
não podem ser tomadas como suficientes e foram objeto de 
crítica consistente no relatório já mencionado.

Nesse contexto, é importante ressaltar a necessidade de 
se restaurar a autonomia das universidades na formulação e 
realização de políticas institucionais próprias de pós-gradua-
ção e de se rever o caráter burocrático e regulatório do pro-
cesso de avaliação.

Novas formas de financiamento 

As transformações que acompanham a formação e a 
consolidação do SNPG cobram uma revisão dos mecanismos 
de financiamento da pós-graduação pelas agências federais, 
em particular pela CAPES. O financiamento estruturou-se na 
base de um relacionamento direto da CAPES com cada curso 
a partir da atribuição de cotas de bolsas e recursos de cus-
teio vinculados. As Pró-reitorias têm pouca capacidade de in-
tervenção nesse processo. A Pró-reitoria possuía capacidade 
compensatória quando ainda lhe era atribuída, pela CAPES, 
uma cota institucional. Ocorre que o financiamento da pós-
-graduação depende de diversas fontes que não se comuni-
cam necessariamente. Os cursos, por sua vez, têm acesso e se 
beneficiam dessas fontes de financiamento, de modo muito 
desigual. 

Há cursos que se beneficiam de recursos oriundos de 
fontes empresariais privadas e públicas além dos recursos 
básicos das agências de fomento regionais e federais. Essa 
situação pode levar a distorções no financiamento que pre-
cisam ser corrigidos institucionalmente. O maior financia-
mento continua sendo o da CAPES e seria, por isso mesmo, 
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importante que esses recursos pudessem ser gerenciados 
 institucionalmente. O gerenciamento institucional permitiria 
melhor compartilhamento do volume de recursos e, certa-
mente, traria benefícios para os cursos daquelas áreas basica-
mente dependentes de recursos públicos, como é o caso das 
Ciências Humanas e Sociais. 

Nesse sentido, vem sendo discutida a proposta de apor-
te dos recursos da CAPES na forma de um orçamento glo-
bal para cada instituição. Esse orçamento seria destinado 
internamente aos cursos considerando o conjunto do finan-
ciamento. Em troca a instituição se comprometeria a uma 
gestão transparente a partir do estabelecimento de condições 
de governança interna que combine as definições estratégicas 
com participação e a definição de metas claras de formação 
de mestres e doutores e produção e transferência de conheci-
mento para a sociedade.

Reflexões sobre a pós-graduação a partir dos textos
do e-book

Por fim, destaco que os textos desta obra contemplam 
a reflexão sobre os desafios colocados para a pós-graduação 
brasileira no momento atual. 

As discussões sobre currículo e capacitação de profes-
sores remetem à capacidade de os programas criarem cami-
nhos que entendam mais adequados aos seus propósitos e ao 
embate entre padronização e flexibilização. Remetem, igual-
mente, à própria discussão dos objetivos do mestrado e do 
doutorado. 

A pós-graduação — mestrado e doutorado — sempre es-
teve vinculada, prioritariamente, à formação para a docência 
no ensino superior. O mestrado era o requisito inicial para in-
gresso na carreira. Já não é mais assim e isso enseja a discus-
são sobre o destino dos egressos e como prepará-los para no-
vos desafios no mercado de trabalho. As aptidões  necessárias 
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de um docente do ensino superior, supunha-se, seriam de-
senvolvidas como subproduto do domínio do conteúdo e dos 
métodos próprios para a atividade de pesquisa. Hoje, importa 
reconhecer que a docência cobra o desenvolvimento de apti-
dões específicas.

Um dos textos chama a atenção para a ausência de ati-
vidades na preparação dos discentes para a prática docente. 
Algo que pouco se discute nos programas de pós-graduação. 
Disciplinas que enfoquem na preparação didático-pedagógi-
ca para o exercício docente não fazem parte dos currículos 
dos cursos de pós-graduação. Os programas de PG mantêm o 
estágio docente como obrigatório a todos os bolsistas CAPES, 
mas não oferecem disciplinas sobre docência no ensino supe-
rior nas suas grades curriculares. Eis um tema que também 
merece reflexão.

A polêmica em torno da avaliação que ganhou realce 
com as medidas recentes de judicialização revela o complexo 
desenvolvimento desse processo. A avaliação deixou de ser 
um exercício acadêmico de aferição de qualidade e se trans-
formou em uma política pública e como tal precisa respeitar 
regras básicas comuns a todos os atos da administração pú-
blica. De outra parte, importa registrar que há um crescente 
desconforto com o caráter altamente regulatório da avalia-
ção e a dificuldade de valorizar em seus próprios termos os 
diferentes propósitos e produtos dos cursos e programas de 
pós-graduação. Em pauta está a discussão sobre o reconheci-
mento da autonomia universitária na construção de projetos 
de pós-graduação e sobre a capacidade de se avaliar resul-
tados em função das missões peculiares definidas pelos pró-
prios cursos.

As políticas de mobilidade acadêmica internacional 
também foram abordadas como uma das estratégias ado-
tadas pelo Brasil com o propósito de intensificar a inter-
nacionalização da ciência brasileira. O autor enfatiza que a 
mobilidade estudantil e acadêmica deve ser analisada tanto 
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em uma perspectiva institucional, fomentada por políticas, 
bolsas e  financiamento, como também em uma perspectiva 
individual, como projetos de vida e envolvendo os familiares. 
E, por fim, a partir da narrativa da trajetória da formação de 
um antropólogo, outro texto busca mostrar a importância da 
Antropologia como atividade intelectual e atuação política.

Uma nova etapa de desenvolvimento da pós-gradua-
ção com fortalecimento da sua contribuição para a pesquisa, 
para a qualificação do sistema universitário e para o desen-
volvimento da sociedade brasileira dependerá de como forem 
equacionadas essas questões.

Estou convicta de que o novo ciclo de desenvolvimento 
da pós-graduação respeitará, ainda mais, a especificidade de 
cada área de conhecimento e o valor de suas contribuições 
para a construção do conhecimento e para a solução de pro-
blemas da sociedade. Nesse processo, as universidades terão 
mais autonomia e responsabilidades na definição de políticas 
de pós-graduação e condições (materiais e humanas) para 
sua execução. Estou, enfim, convicta de que será uma fase de 
florescimento ainda mais vigoroso das Ciências Sociais e da 
sua contribuição para o conhecimento e a transformação da 
sociedade brasileira. 
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