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A grande expectativa quanto ao aumento do número 
e dos valores das bolsas de pesquisa, bem como de 
mudanças nos critérios de avaliação dos cursos de 
mestrado e doutorado, foi abalada com a troca de 
comando na agência, que sinalizou indefinição de 

rumos da política de pós-graduação no governo Lula

CAPES EM SUSPENSO
José Chrispiniano e Bia Barbosa

Jornalistas
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A 
Coordenação de Aper-
feiçoamento do Ensino 
Superior (Capes) vive 
um momento de indefi-
nição, após a demissão 
do seu presidente, pro-

fessor Carlos Roberto Jamil Cury, e 
sua substituição pelo professor Mar-
cel Bursztyn. Criada há mais de 50 
anos para subsidiar o Ministério da 
Educação na formulação das políti-
cas de pós-graduação, essa agência é 
hoje responsável pela avaliação dos 
cursos e por grande parte da conces-
são de bolsas de pós-graduação no 
país. Embora Bursztyn já tenha sido 
nomeado e a tendência seja manter 
as políticas adotadas por Cury, as 
incertezas são evidentes. 

Os motivos do pedido de demis-
são em caráter irrevogável de Cury, 
entregue ao ministro Cristovam 
Buarque após oito meses de man-
dato, não foram totalmente escla-
recidos. Na carta de demissão, o 
professor da PUC-MG, aposentado 
pela UFMG, alegou motivos de saú-
de. No entanto, a saída de parte de 
sua equipe na seqüência sugere um 
quadro mais complexo e demonstra 
— como o próprio Cury admitiu pa-
ra a Revista Adusp — que a demissão 
não se deve simplesmente a questões 
pessoais. “Não nego alguns proble-
mas de ordem privada, inclusive de 
saúde, mas houve incompreensões 
por parte da complexa burocracia 
governamental”, disse. Quais seriam 
tais incompreensões o professor não 
deixa claro. Mas boas pistas surgem 
quando ele fala das dificuldades que 
enfrentou na Capes. “Os grandes 
problemas foram a rarefação do pes-
soal, algumas dificuldades advindas 
da terceirização de determinados 

serviços, o orçamento estagnado 
face ao crescimento quantitativo e 
qualitativo da pós-graduação e o 
valor apertado das bolsas”.

Como cerca de 80% da verba da 
Capes já são destinados ao financia-
mento de bolsas, a única forma de 
aumentar o valor e o número de bol-
sas concedidas é aumentar o orça-
mento do órgão, algo que, pelo me-
nos para 2004, havia sido negado a 
Cury. Em carta enviada ao ministro 
da Educação, a Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC) 
adverte que os recursos da Capes 
para 2004, previstos no orçamento 
da União enviado ao Congresso 
Nacional, são inferiores em R$ 60 
milhões à proposta apresentada ini-
cialmente pela Capes ao MEC. Em 
2004, o orçamento da Coordenação 
deve continuar em torno de R$ 515 
milhões, volume de recursos que 
permanece praticamente inalterado 
desde 2001, quando o órgão recebeu 
R$ 507 milhões. “A saída do diretor 
da Capes vem nesse sentido; como 
não viu horizonte algum, ele prefe-
riu sair”, acredita o doutorando José 
Menezes, ex-dirigente da Associação 
de Pós-Graduandos da USP (APG).

O Conselho Técnico-Científico da 
Capes, que congrega mais de 2.800 
cursos de mestrado e doutorado, 
considera que a demissão de Cury 
“causou grande impacto e apreensão, 
vindo somar-se a outros sinais de di-
ficuldade do conjunto da pós-gradua-
ção brasileira”, conforme manifestou 
em carta ao ministro Cristovam.

É neste cenário, onde as de-
mandas para que o governo Lula 
cumpra o compromisso de aumen-
tar o número e o valor de bolsas 
esbarram na política de “ajuste 

fiscal” do Ministério da Fazenda, 
e no qual o processo de avaliação 
dos cursos e concessão de fomento 
sofre diversas críticas do meio aca-
dêmico, que o economista Marcel 
Bursztyn assume a presidência da 
Capes. Coordenador do programa 
de doutorado em Meio Ambiente e 
Desenvolvimento na Universidade 
de Brasília (UnB), Bursztyn foi 
assessor especial de Planejamento 
e secretário-adjunto da Indústria 
e Comércio durante a gestão de 
Cristovam no governo do Distrito 
Federal. Também presidiu a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
DF e é autor do livro “Cristovam 
Buarque – O semeador de utopias”. 
Em épocas de forte expansão dos 
cursos de pós-graduação sem acom-
panhamento do aumento de verbas, 
o terreno que Bursztyn deve encon-
trar pela frente é bastante árido.

Desde 1976, a Capes avalia a 
qualidade dos cursos de mestrado 
e de doutorado autorizados e re-
conhecidos pelo MEC. Por cerca 
de vinte anos, as notas dadas pela 
Capes eram divididas em cinco con-
ceitos (de A a E). Mas a partir de 
1998, para evitar que cursos muito 
diferentes fossem classificados den-
tro do mesmo conceito, o sistema 
passou a utilizar notas, de 1 a 7, sen-
do que a nota 3 é a mínima exigida 
para que um curso continue funcio-
nando. No mesmo ano, a avaliação 
passou a ser trianual. No intervalo 
de dois anos, é feito um acompanha-
mento sem emissão de notas. “Nesse 
acompanhamento, são detectadas 
deficiências que são transmitidas 
aos cursos com o objetivo da manu-
tenção da qualidade dos mesmos”, 
explica Isaac Roitman, diretor de 
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Empregar critérios próprios à 

produção nas ciências naturais e exatas para 

avaliar a produção em humanas gera distorções, 

como o excessivo peso dado aos periódicos 

em prejuízo do livro e da coletânea

avaliação da Capes.
A autorização, o reconhecimento 

e a renovação de reconhecimento de 
cursos de pós-graduação stricto sensu 
são concedidos com base em parecer 
do Conselho Nacional de Educação, 
fundamentado nos resultados da 
avaliação realizada pela Capes. Além 
disso, a cota de bolsas que cada pro-
grama recebe da entidade também se 
baseia em parte na nota recebida em 
sua última avaliação. Tudo converge, 
portanto, para a Capes, e um bom re-
sultado na avaliação conduzida pela 
agência tornou-se o maior objetivo 
dos cursos de pós-graduação, sob pe-
na de perderem auxílios de fomento 
ou até mesmo de serem extintos.

Os critérios utilizados são es-
tabelecidos por comissões espe-
cíficas e variam de acordo com 
a área em que se encon-
tra o programa. No 
geral, exige-se cla-
reza e consistên-
cia da proposta 
do programa de 
pós-graduação, 
competência técni-
co-científica para a 
promoção do curso, 
um núcleo de docen-
tes para garantia da regu-
laridade e qualidade das atividades 
de ensino, pesquisa e orientação, e 
infra-estrutura de ensino e pesquisa 
adequada para as atividades pre-
vistas. O peso que cada um desses 
critérios possui, no entanto, difere 
de curso para curso e este é o início 
de uma série de polêmicas que, den-
tro das universidades, questionam a 
eficácia e as reais intenções por trás 
dessa avaliação. As principais delas 
seriam o tempo de titulação, que de-

ve ser cada vez menor, 
e o número de publicações, 
cada vez maior.  

A chamada “produção inte-
lectual”, de docentes e discentes, 
corresponde a um quinto da nota 
final na maioria dos programas. A 
avaliação deste quesito inclui tan-
to o número como a qualidade de 
papers publicados. A forma usada 
para definir a qualidade do paper é 
medida pela publicação, nacional 

ou internacional, onde apareceram. 
“Professores de alta capacitação 
profissional devem ser produtores 
de conhecimento e não simplesmen-
te transmissores de conhecimento 
alheio. E o veículo que materializa o 
conhecimento, pelo menos nas áreas 
científicas, é o trabalho publicado”, 
defende o professor Roberto Lent, 
membro do Conselho Superior da 
Capes. Mas a avaliação da produ-
ção intelectual provoca distorções, 
por exemplo, de acordo com a área 
em questão. “Uma crítica que julgo 
pertinente é a que diz respeito ao 
emprego de critérios próprios à pro-
dução científica nas ciências naturais 

e exatas para avaliar a produ-
ção nas humanidades”, diz 
o professor Álvaro de Vita, 

coordenador do cur-
so de pós-gradua-
ção em Ciências 
Políticas da USP. 
“Isso leva a se dar 
um peso excessivo 

sobretudo em peri-
ódicos internacionais, 

em detrimento de formas 
de produção e publicação 

que são típicas das ciências 
humanas, como o livro e a cole-

tânea”, acredita ele. 
Há distorções também no pe-

so que se atribui a determinadas 
revistas, prevalecendo sempre as 
publicações estrangeiras, sem levar-
se em conta que, em algumas áreas, 
as revistas nacionais são superiores 
em qualidade às internacionais. 
Algumas publicações, embora inde-
xadas, têm qualidade medíocre. Os 
critérios atuais produzem paradoxos, 
eventualmente premiando artigos 
fracos publicados em revistas ruins e 

Daniel Garcia

Menezes
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desconsiderando bons artigos publi-
cados por boas revistas nacionais. 

Publicar um artigo numa revista 
internacional pode ser um calvário, 
especialmente para um pós-gradu-
ando. Ana Lúcia Rangel, doutoran-
da em estomatologia na Faculdade 
de Odontologia de Piracicaba 
(Unicamp) e bolsista da Capes, con-
ta que há uma escala de revistas nas 
quais tenta-se publicar o paper e, 
conforme o autor receba respostas 
negativas, passa para as seguintes. 
Entre enviar o artigo pelo correio 
e receber uma resposta de uma pu-
blicação internacional podem trans-
correr dois meses. “Em média, um 
artigo leva de seis meses a um ano 
para ser aceito. Depois, precisamos 
esperar a publicação”, conta. Ana 
Lúcia também questiona o modo 
de avaliação da qualidade dos pa-
pers. “Eles dão a nota de acordo 
com o lugar onde publicamos, mas 
a resposta negativa da revista não 
está necessariamente relacionada à 
qualidade do artigo”, explica. 

O professor Ciro Correia, do 
Instituto de Geociências (IG) da 
USP e ex-presidente da Adusp, cen-
tra sua crítica à avaliação da Capes 
no que chama de “caráter produti-
vista” dos critérios adotados. “Isso é 
péssimo para o desenvolvimento do 
país e principalmente para algumas 
áreas do conhecimento. A produ-
ção de papers nem sempre significa, 
efetivamente, avanço na capacidade 
de conhecimento e na capacidade 
de transmissão do conhecimento. 
De forma sutil, através das políticas 
editoriais dessas revistas, editadas 
em países pertencentes ao eixo 
financeiro, as pesquisas feitas nos 
países periféricos são atreladas aos 

Tabela 1 - Unidades da USP com prazos iguais 
ou inferiores a 48 meses no doutorado com mestrado
UNIDADE ÁREA PRAZOS
ECA Todas – 7 48
EEFE Todas – 1 48
EE Todas – 2 48
EERP Todas – 3 42

Esalq

Solos e Nutrição de Plantas 38
Ciência Animal e Pastagens; Irrigação e Drenagem 42
Economia Aplicada; Entomologia
Estatística e Experimentação Agronômica; Fitopatologia; 
Fitotecnia; Física do Ambiente Agrícola
Fisiologia e Bioquímica de Plantas
Microbiologia Agrícola; Recursos Florestais

48

FAU Todas – 8 48
FCF Todas – 9 48
FCFRP Todas – 3 48
FE Todas – 1 48

FEA

Administração 42
Controladoria e Contabilidade: Atuária
Controladoria e Contabilidade: Contabilidade
Teoria Econômica

44

FFLCH
Ciência Política; Geografia Física; Geografia Humana
Semiótica e Lingüística Geral; Sociologia

48

FFCLRP
Psicologia
Química

48

FM Todas – 30 36
FMRP Todas – 16 48
FMVZ Todas – 6 48
FO Todas – 10 48
FOB Todas – 9 48

FORP
Odontologia Restauradora 36
Reabilitação Oral 40

FSP Todas – 6 36
FZEA Todas – 1 48
HRAC Distúrbios da Comunicação Humana 48
IB Todas – 5 48
ICB Todas – 5 48
IO Todas – 3 48

PROGRAMAS INTERUNIDADES ÁREA PRAZOS
Biotecnologia Única 48
CENA Única 48
Ecologia de Agroecossistemas Única 48
EE/EERP – Interunidades Única 48
Nutrição Humana Aplicada Única 48
Procam Única 48
Prolam Única 42

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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interesses das pesquisas realizadas 
naqueles países. Você obriga as 
pessoas a produzirem pesquisas nas 
áreas em que as revistas estrangeiras 
estão interessadas. Isso inibe áreas 
que não seriam interessantes a esses 
centros, mas que seriam vitais a paí-
ses como o Brasil, áreas que acabam 
sendo perseguidas e morrem”. 

Dessa forma, no seu entender, 
direciona-se a capacidade instalada 
e o financiamento para áreas que 
rapidamente vão ter aceitação lá 
fora. “Isso limita a nossa autonomia 
em definir áreas prioritárias para o 
país. E é isso o que a Capes deve-
ria estar fazendo num país como o 
Brasil, com todas as desigualdades 
em diferentes áreas de conheci-
mento e em regiões geográficas. 
Deveríamos estabelecer prioridades 
diferenciadas de fomento, de acordo 
com a área. A USP, que tem uma 
responsabilidade grande nisso, tem 
sido subserviente e tem alimentado 
esses critérios em benefício de pou-
cas pessoas”. 

O critério mais questionado por 
docentes e pós-graduandos, no en-
tanto, é o tempo de titulação exigido 
pela Capes, que também varia de 
acordo com a área mas, na média, 
deve ser de no máximo 24 meses pa-
ra o mestrado e de 48 meses para o 
doutorado. Este índice exigido pela 
agência é inferior à média nacional, 
de 31 meses para mestrado e 51 me-
ses para doutorado, e tem levado as 
universidades a realizarem mudan-
ças em suas linhas de pesquisa, mui-
tas vezes prejudicando a qualidade 
destas. A preocupação exagerada 
dos próprios coordenadores de pro-
grama, que se tornam “mais realistas 
do que o rei”, excede até mesmo às 

exigências da Capes. 
“Na USP a questão da redução 

dos prazos foi avaliada de uma 
maneira equivocada”, acredita o 
doutorando André Frazão Helene, 
representante discente na Comissão 
Permanente de Avaliação da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação. “O mes-
trado na Faculdade de Economia e 
Administração de Ribeirão Preto 
(FEA-RP) tem prazo máximo de 24 
meses e há doutorados na USP que 
devem ser concluídos em 36 meses, 
sob pena de jubilamento”, explica 
Helene (Tabelas 1 e 2). 

Os tempos médios de titulação na 
USP, segundo dados da Capes, são 
de 39 meses no mestrado e 53 meses 
no doutorado. Mas na universidade 
existem 18,7% das áreas de doutora-
do com prazos inferiores a 48 meses, 
e 2,2% das áreas de mestrado com 
prazo máximo de 24 meses (Tabela 
3). A pressão por uma titulação 
acelerada torna inviáveis certos 
trabalhos de maturação e tempo de 
pesquisa de ciclo mais longo, e faz 
com que doutorados em áreas apli-
cadas fiquem ainda mais aplicados, 

ganhando um caráter cada vez mais 
lato sensu, mesmo em um programa 
acadêmico. “É praticamente impos-
sível fazer os créditos e a tese e man-
ter um bom nível de publicações em 
tão pouco tempo”, diz Ana Lúcia, da 
Unicamp. 

O professor Correia está entre 
os que condenam o parâmetro do 
tempo de titulação. “Eu mesmo, por 
exemplo, não me encaixaria nos pa-
râmetros da Capes. Levei sete anos 
para fazer o mestrado, sete para o 
doutorado e sete para a livre-docên-
cia. Aspectos como a área de conhe-
cimento, a região geográfica e a difi-
culdade para realizar a pesquisa não 
são levados em conta nos critérios 
da Capes. Quando se estabelece es-
se parâmetro do tempo médio, você 
atrela o tempo de conclusão à con-
cessão de bolsa, e perdemos muito 
com isso”. Ele exemplifica: pessoas 
que trabalham em empresas, e não 
fazem questão da bolsa porque que-
rem manter o vínculo empregatício, 
acabam não ingressando no mestra-
do porque o tempo para concluí-lo 
é curto demais. Ou acabam indo 

Tabela 2- Unidades da USP com prazo 
de 48 meses no doutorado direto

UNIDADE ÁREA
Esalq Solos e Nutrição de Plantas
FCF Todas – 9

FFLCH
Geografia Física
Geografia Humana

FM Todas – 30
FO Todas – 10
FORP Odontologia Restauradora
FSP Todas – 6
PROGRAMAS INTERUNIDADES ÁREA
Nutrição Humana Aplicada Única
Prolam Única

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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Na USP os tempos médios de 

titulação são de 39 meses no mestrado e 53 

meses no doutorado. Mas 18,7% das áreas de 

doutorado já têm prazos inferiores a 48 meses

cursá-lo no exterior, o que pode 
gerar perdas na área 
comercial, em fun-
ção de protocolos de 
parceria em procedi-
mentos de inova-
ção tecnológica. 
Sem falar no 
risco de perda 
do próprio pesqui-
sador, atraído pelas 
vantagens oferecidas no exterior.

A própria direção da Capes reco-
nhece as distorções que a avaliação 
impõe aos programas. Roberto Lent, 
do Conselho Superior, acredita que 
o tempo de titulação poderia ser 
modulado em função da produção 
de trabalhos publicados, ou seja, 
alunos “produtivos” poderiam ter 
mais tempo de tese e de bolsa. “A 
pressão excessiva sobre o tempo de 
titulação pode conseguir a redução 
dele, mas não ajuda a criatividade 
intelectual”, afirma Lent. Apesar de 

declarações como essa, na prática 
o que vem ocorrendo é a compla-
cência da Capes com determinadas 
modalidades de pós-graduação de 
valor discutível, como o doutorado 
direto, que relega a importância do 
mestrado, ou os mestrados ditos pro-
fissionalizantes, que abrem portas ao 
ensino pago nas instituições públi-
cas. “A Capes desestimula o mes-
trado de forma velada”, afirma José 
Menezes, da APG, observando que 
a Fapesp atua no mesmo sentido, 

porém ostensivamente. Trata-se 
de uma pressão em cadeia, que 

começa nas comissões de 
pós-graduação, passa pa-

ra os coordenadores 
de pós-graduação 
e orientadores e 

chega até o aluno. 
A Capes nega 

que seus critérios in-
duzam a passagem di-

reta para o doutorado. 
“Estamos em uma época de valori-
zação exagerada da velocidade, mas 
o mestrado continua sendo uma 
etapa necessária para a formação 
de nossos pesquisadores e profes-
sores do ensino superior”, garante 
a professora Margarida Vieira, di-
retora de Programas da Capes. Para 
ela, deve haver um esforço conjunto 
da Capes e da comunidade acadê-
mica para que a qualificação ocorra 
num tempo capaz de combinar “as 
necessidades urgentes da sociedade 

Tabela 3 - USP: áreas de concentração e prazos 
Total de áreas de concentração na USP

Mestrado
Áreas com prazos 

de 24 meses
Porcentagem das áreas 

com 24 meses
273 6 2,2%

Total de áreas de concentração na USP
Doutorado com Mestrado

Áreas com prazos 
de 48 meses

Porcentagem das áreas 
com 48 meses

257 110 42,8%

Total de áreas de concentração na USP
Doutorado com Mestrado

Áreas com prazos inferiores 
a 48 meses

Porcentagem das áreas 
com prazos inferiores a 48 meses

257 48 18,7%

Total de áreas de concentração na USP
Doutorado Direto

Áreas com prazos de 48 meses
Porcentagem das áreas 

com 48 meses
Não disponível 61 Não disponível

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação
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A direção da Capes 

sustenta que o atual modelo 

de avaliação tem o 

respaldo da comunidade 

acadêmica, mas há quem 

conteste os critérios de 

escolha dos representantes 

de área

com a necessidade de maturação e 
desenvolvimento dos projetos de 
pesquisa”. 

Mas este diálogo continua difícil 
de ser estabelecido. Enquanto as 
universidades criticam os critérios 
de avaliação definidos pela Capes, 
a coordenação afirma que o mode-
lo de avaliação é construído e sofre 
modificações propostas pela própria 
comunidade acadêmica, representa-
da pelos 44 representantes de áreas 
e pelos comitês constituídos pelos 
representantes de área. “Como em 
qualquer atividade humana, a una-
nimidade é um fenômeno raro e os 
critérios definidos não satisfazem 
a todos”, explica Isaac Roitman. 
“No entanto a agência mantém de 
maneira permanente o canal de 
comunicação com a comunidade no 
sentido de que a avaliação possa ser 
sempre aperfeiçoada”, garante.

O entendimento da direção da 
Capes sobre a representatividade 
dos comitês de área é contestado pe-
lo professor Correia. Ele considera 
que, apesar das dificuldades, o sis-
tema de universidades públicas e de 
mecanismos de fomento existentes 
no Brasil merece reconhecimento. 
Porém, entre os vícios que contri-
buem para enfraquecer o sistema, 
ele cita a permanência de estruturas 
burocráticas centralizadoras, aves-
sas à democracia. “Na medida em 
que nas instituições de ensino existe 
uma estrutura autoritária, as pessoas 
que representam a pós-graduação 
na Capes levam para dentro da 
agência, não raramente, uma visão 
desvinculada dos grupos de pesquisa 
que atuam na universidade. Isso cria 
um mecanismo de legitimação dos 
critérios da Capes, quando ela diz 

que eles são estabelecidos pela co-
munidade acadêmica. Muitas vezes, 
os critérios representam uma visão 
da administração centralizadora da 
universidade”. 

Não poucos representan-
tes de área na Ca-
pes são ligados 
às pró-reitorias 
e não aos gru-
pos de pes-
quisa, afirma 
o docente do 
IG. “São pessoas 
que estão ali sim-
plesmente porque 
fazem parte da 
estrutura — no 
caso da USP, ex-
tremamente cen-
tralizadora. Cria-se 
um comprometi-
mento recíproco: 
historicamente, por ter 
representantes nesses 
órgãos, a universidade não 
se sente à vontade para criticar. E 
convenhamos, se a USP disser que 
é contra os critérios da Capes, isso 
vai ter um peso grande. Na verda-
de, é estranho que não o faça”. 
Apesar dessas críticas, ele identifica 
avanços na atual gestão da Reitoria 
no tocante à pós-graduação, como a 
proibição de novos cursos pagos e a 

disposição de abrir o debate sobre 
a avaliação, em recente seminário 
(ver p.17).

Além da discussão do doutorado 
direto, a academia questiona a ex-
pansão corrente do mestrado pro-

fissionalizante, 
lato sensu, nos 
“cursos livres”, 
não regulamen-
tados pelo MEC 
e, portanto, não 
avaliados pela 
Capes. No iní-
cio do mandato, 
Cury demons-

trou interesse 
em discutir o 
assunto, mas 

até agora não 
houve mudan-
ças. “Ainda não 
há uma concep-

ção amadurecida 
de qual seria a 

importância do 
mestrado profissionalizante 
em relação ao mestrado acadê-
mico”, revela Lent. O diretor de 
avaliação Isaac Roitman também 
admite que não vê perspectivas de 
um controle federal dos cursos lato 
sensu. “O controle de qualidade 
desses cursos deveria ser feito insti-
tucionalmente e certamente é feito 

Tabela 4 – Demanda efetiva de bolsas na USP

Bolsas
2002 2001 2000

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado
Solicitaram 3.260 3.016 3.645 3.417 3.681 3.231
Atendidos 1.731 2.476 2.481 2.902 2.678 2.831

Recusados
1.492
(46%)

621
(20%)

1.099
(30%)

506
(15%)

1.002
(27%)

465
(14%)

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação e APG
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O presidente da Capes, profes-
sor Marcel Bursztyn (que, procu-
rado, não pôde atender a Revista 
Adusp quando da elaboração 
desta reportagem), encaminhou 
aos colegiados da agência, em se-
tembro, uma proposta de trabalho 
que inclui diretrizes de “atualiza-
ção do papel e das rotinas da Ca-
pes”. Trata-se, afirma ele, de uma 
“plataforma aberta a discussões”. 
A proposta sugere uma significati-
va mudança de rumos. 

Nela, Bursztyn afirma o com-
promisso “com as finalidades 
institucionais da Capes: coorde-
nar e avaliar os cursos de pós-
graduação, fomentar o sistema 
com bolsas e auxílios, assegurar 
as condições adequadas para a 
informação científica e tecnológi-
ca, assegurando a manutenção do 
portal de periódicos”. As decisões 
“continuarão a ser tomadas a par-
tir da participação da comunidade 
científica, representada nos órgãos 
colegiados da Capes, em conjunto 
com sua Diretoria Executiva”.

Reconhece que “ainda persis-
tem diversos problemas relativos 
ao funcionamento do sistema de 
pós-graduação”, que “é preciso 
rever resultados” e que a pós-gra-
duação “continua com a tarefa de 
qualificar o corpo docente: após 
três décadas de sua existência, 
apenas 33% dos docentes que 
atuam no ensino superior são 
mestres e somente 21% possuem 
a titulação de doutor”.

No concer-
nente à ava-
liação, apesar 
“do avanço no 
processo que 
foi implantado 
desde a déca-
da de 1970”, 
“não existe 
uma avaliação 
dos resultados 
da avaliação”. 
Dever-se-ia 
analisar, “por 
exemplo, a 
prevalência de critérios e/ou indi-
cadores homogêneos para todas as 
áreas, independentemente das suas 
especificidades disciplinares, das 
modalidades de inserção regional, 
nacional e internacional dos institu-
tos e ou universidades que abrigam 
os centros de pós-graduação”.

Quanto à capacidade da Capes 
de “estabelecer demandas induzi-
das para as áreas de conhecimen-
to, para temas e/ou problemas 
considerados estratégicos”, houve 
uma “preocupante retração”, 
tanto que novos cursos “são 
credenciados ou não, indepen-
dentemente de serem apreciados 
quanto à sua relevância social pa-
ra o país”. Já é tempo, portanto, 
“de se imprimir uma perspectiva 
macro na formulação de políticas 
para a pós-graduação, definindo 
prioridades e estabelecendo seus 
eixos de desenvolvimento para os 
próximos anos”.

No tocante ao fomento, Burszty 
propõe uma reviravolta na política 
atual: além de continuar apoiando 
instituições e programas já con-
solidados, a Capes “deve também 
apoiar iniciativas e/ou propostas 
advindas de regiões que não per-
tencem aos grupos de excelência 
acadêmica”, porque “a definição 
do que seja excelência deve estar 
devidamente contextualizada”, 
mesmo porque “as universidades 
que hoje se destacam positivamen-
te também foram objeto de ampa-
ro anteriormente”. Indaga: “Como 
enfrentar o perverso ciclo vicioso 
da excelência, no qual as melhores 
serão sempre melhores e as piores 
nunca despontarão?”

O documento pode ser en-
contrado na íntegra no Jornal da 
Ciência (da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência), e-
mail 2373, de 26/9/2003, no sítio 
www.jornaldaciencia.org.br.

Helano Stuckert/UnB Agência

Professor Marcel Bursztyn

“PLATAFORMA BURSZTYN” ATUALIZA PAPEL DA AGÊNCIA
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Hoje 75% dos alunos de 

mestrado e 54% dos de doutorado 

da USP não recebem nenhum tipo de bolsa de 

qualquer agência, e em 2002 a Capes rejeitou 

2.104 pedidos

pelos usuários”, diz Roitman.
Todavia, há quem espere que a 

Capes fiscalize mais severamente 
toda atividade de pós-graduação. 
No Rio de Janeiro, o juiz Firly 
Nascimento Filho, da 5ª Vara 
Federal, acatou pedido do Ministério 
Público Federal e expediu liminar, em 
janeiro de 2002, proibindo a cobrança 
de taxas de matrícula nos mestrados 
profissionalizantes da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), da 
Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ) e da Fundação 
IBGE, com base no artigo 206, IV, 
da Constituição (ensino gratuito em 
instituições públicas). A Capes, uma 
das instituições rés citadas na 
ação, é condenada a 
“coibir e reprimir, 
no âmbito de sua 
competência , 
a cobrança de 
quaisquer valores 
aos alunos dos cursos 
de mestrados profis-
sionalizantes promovidos 
pelas instituições públicas de 
ensino superior no Estado do Rio de 
Janeiro” (Revista Adusp 27, 2002). 
Na USP, onde os cursos pagos proli-
feraram assustadoramente, a Capes 
certamente teria muito o que fazer 
nessa seara.

A concessão de bolsas pela Capes 
está ligada intimamente à avaliação 
dos programas de pós-graduação. A 
Capes não pratica diretamente o fo-
mento ao aluno: são atribuídas cotas 
de bolsas para as instituições que de-
têm os programas, de acordo com as 
notas recebidas ao final da avaliação. 
As instituições, então, estabelecem 
critérios internos para a distribuição 
das bolsas entre os alunos. Mas nos 

últimos anos, além do critério da 
própria nota, que já contempla na 
sua composição o tempo médio de 
titulação, a Capes vem fazendo, no 
momento de concessão das bolsas, 
pressão adicional sobre as instituições 
para reduzir o tempo de titulação. 
“Muitos alunos procuram a APG 
porque tiveram problemas pessoais 
e, por isso, perderam a bolsa. Não es-
tão sendo respeitados direitos como 
prorrogação para as gestantes — e as 
unidades estão passando por cima de 
tudo para conseguir cumprir os pra-
zos cada vez menores de conclusão”, 
acusa Menezes.

A Capes admite o problema. 
“Algumas distorções na distribuição 
de bolsas se ligam a um superdi-
mensionamento do tempo médio de 
titulação, que pune até os programas 
avaliados no maior nível”, revela 
Margarida Vieira. Ela garante que a 
Capes pretende fazer alterações nes-
te quesito, que deve ser revisto para 
2004. O Conselho de Pós-Graduação 
da USP, por exemplo, requereu da 
agência o fim dessa “dupla conta-
gem” de tempo. “Solicitamos que o 
conceito obtido na avaliação preva-
lecesse sobre o tempo de titulação, 
que deveria ser minimizado ou até 

excluído. O ex-presidente Jamil Cury 
já havia concordado com isso. Hoje 
não sabemos como está”, informa a 
professora Suely Vilela, pró-reitora 
de Pós-Graduação da USP.

A pressão por velocidade es-
toura sobre um pós-graduando em 
uma situação cada vez mais frágil, 
com cada vez menos condições de 
dedicação exclusiva à vida acadêmi-
ca. A avaliação é de alunos e tam-
bém da própria USP. “A situação 
da pós-graduação é desesperadora. 
Temos uma maioria sem bolsas, e a 
minoria com bolsas sem aumento 
no valor do auxílio há nove anos”, 
aponta Menezes. Em 2002 foram 

2.104 os pedidos de bolsa 
feitos na USP e recu-

sados pela Capes 
(Tabela 4). No 

mestrado, o ín-
dice de rejeição 
nos pedidos che-

ga a 46%. Hoje 
75% dos alunos de 

mestrado e 54% dos de 
doutorado da USP não recebem 

nenhum tipo de bolsa de qualquer 
agência.

No caso da USP, a redução das 
bolsas da Capes foi drástica. Em 
1997, eram 4.299 bolsas. No ano 
passado, o número caiu para 2.568 
(Tabela 5). Como no caso da pressão 
pela redução do tempo de titulação, 
Frazão Helene acha que a própria 
universidade também não está isen-
ta de responsabilidade na redução 
do número de bolsas. Ele conta que 
a USP foi trocando bolsas da Capes 
pelas da Fapesp, que pagam melhor. 
E como essas bolsas vinculam-se a 
cotas, a universidade perdeu as da 
Capes (Tabela 6). “Isso foi incompe-
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tência da própria USP, porque havia 
demanda suficiente para ter obtido 
as bolsas da Fapesp e mantido as da 
Capes”, diz. Embora reconheça que 
realmente os pesquisadores da USP 
migraram para a Fapesp, a pró-rei-
tora Suely Vilela considera que este 
movimento foi natural devido à dife-
rença nos valores das bolsas.

Corroídas por nove anos de 
inflação, as bolsas Capes e CNPq 
atingem o mais baixo poder aqui-
sitivo da sua história: R$ 724,52 
para o mestrado e R$ 1.030,00 
para o doutorado. Nesse cenário, 
a Associação Nacional dos Pós-
Graduandos vem promovendo 

uma campanha para o reajuste dos 
valores das bolsas (um abaixo-assi-
nado que a APG pretende enviar 
às agências federais de fomento 
pode ser encontrado no sítio da 
entidade: www.usp.br/apg). “O plei-
to da Associação é legítimo. Tanto 
a Capes como o CNPq estão pro-
movendo ações para que as duas 
agências possam simultaneamente 
atualizar os valores das bolsas”, diz 
Roitman.

Mas tais ações têm campo mui-
to restrito, visto que o Orçamento 
da União proposto para 2004 já se-
rá igual ao de 2003. Mesmo even-
tuais cortes administrativos dariam 

diminuta margem para um aumen-
to simultâneo da quantidade e do 
valor das bolsas. Cálculos baseados 
no IGP-DI mostram que, para se 
aproximar do valor de compra que 
tinha em 1994, a bolsa de mestrado 
teria que pagar em torno de R$ 
2.000, e a de doutorado, algo pró-
ximo a R$ 3.000.

A escassez de bolsas e seus bai-
xos valores restringem, ao mesmo 
tempo, o número de pessoas que 
podem iniciar uma pós-graduação 
e também as reais condições de 
pesquisa para quem faz pós-gradu-
ação sem dedicação exclusiva. 

Os valores achatados das bolsas 
desestimulam a entrada na carrei-
ra acadêmica de pessoas com o 
nível de capacitação exigido para 
um mestrado ou doutorado. Elas 
recebem pouco durante o período 
de formação e, depois da titulação, 
encontram cada vez menos oportu-
nidades de seguir adiante devido 
ao quadro de redução de docentes 
nas universidades públicas, onde 
de fato se faz pesquisa. Embora o 
sistema tenha vivido uma expansão 
em número de alunos, as condi-
ções ideais do desenvolvimento 
de pesquisa são cada vez mais 
restritas. Sem recursos, a Capes, 
cuja responsabilidade é exatamen-
te o aperfeiçoamento do pessoal 
do ensino superior, não tem uma 
resposta rápida para esta ques-
tão. “O acesso à pós-graduação 
já é elitizado por uma sociedade 
profundamente desigual e injusta. 
Imagino que estamos criando as 
condições para esta mudança de 
base para um Brasil melhor, mas 
isto não se dá de imediato”, lamen-
ta Margarida Vieira.

Tabela 6 - Bolsas vigentes por agência e por modalidade

USP – 1997/2003

ANO
Capes-DS Capes-PICDT CNPq Fapesp

Ms Dr Ms Dr Ms Dr Ms Dr
1997 1566 1073 308 1352 1320 1430 653 505
1998 1367 869 178 1213 1044 1325 922 749
1999 1205 928 123 1078 942 1165 1252 1156
2000 1131 1000 76 975 905 1169 1307 1481
2001 1080 1175 27 780 866 1013 1223 1789
2002 1100 1392 6 70 645 1041 680 1741
2003 1120 1535 0 0 894 981 622 1655

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Tabela 5 - Bolsas vigentes por agência

USP – 1997/2003

ANO
Capes* CNPq Fapesp Total de bolsas

Total geral
Bolsas % Bolsas % Bolsas % Ms Dr

1997 4299 48 2750 31 1925 21 4306 4668 8974
1998 3627 42 2369 27 2705 31 4133 4568 8701
1999 3334 38 2107 24 3410 39 4080 4771 8851
2000 3182 34 2074 22 4000 43 4107 5149 9256
2001 3062 38 1879 24 3012 38 3196 4757 7953
2002 2568 38 1686 25 2421 37 2431 4244 6675
2003 2655 39 1875 27 2277 34 2575 4161 6736

Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação                               *DS + PICDT; em 2003, somente DS
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Para enfrentar a herança do 
período FHC-Paulo Renato, a 
Capes teria de melhorar o fluxo 
do diálogo na comunidade, redu-
zir as distorções da corrida produ-
tivista (revendo, por exemplo, o 
peso das publicações no exterior), 
regular os cursos de pós-gradu-
ação irregulares oferecidos por 
instituições estrangeiras, manter 
e ao mesmo tempo reduzir custos 
do portal Capes, importante sítio 
da Internet que serve de fonte 
de informações para a pesquisa 
no Brasil. E articular os objeti-
vos do seu programa de bolsas 
com as diretrizes do CNPq. O 
ex-presidente Cury acredita que 
muito se avançou desde o início 

do governo Lula: “O Conselho 
Técnico-Científico da Capes pôde 
enfrentar questões como o acom-
panhamento anual dos progra-
mas, o regime de dedicação dos 
professores, o padrão internacio-
nal de qualidade e a classificação 
qualitativa das revistas. Além dis-
so, começou-se a discutir temas 
candentes como o mestrado dito 
profissional e o sentido da multi-
disciplinaridade”, conta Cury.

Um dos principais objetivos da 
Capes agora é reduzir a concen-
tração regional da pesquisa no 
Sul e Sudeste em geral, e em São 
Paulo em particular. “A Capes é 
parceira de outras instâncias go-
vernamentais no sentido de cor-

rigir essa distorção. Uma atenção 
especial está sendo dada a cursos 
emergentes, principalmente das 
regiões Norte e Centro-Oeste”, 
explica Roitman. A USP sozinha, 
segundo dados de 2002, concen-
tra 19% dos pós-graduandos no 
país e, ao mesmo tempo, detém 
a maior estrutura disponível para 
formar novos pesquisadores para 
se instalarem nas demais regiões 
brasileiras. “A USP é a própria 
concentração, mas também é o 
centro da descentralização da 
pós-graduação”, defende a pró-
reitora Suely Vilela, apresentan-
do dados de alunos formados e 
parcerias da USP com universi-
dades do Norte e Nordeste. “A 

Neste momento de crise da pós-
graduação no Brasil, uma iniciativa 
da Associação de Pós-Graduandos 
da USP-Capital, dos representantes 
discentes da pós-graduação nos cole-
giados centrais e da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação se propõe a discutir 
os desafios e perspectivas da área 
dentro da USP. Trata-se de um semi-
nário, cuja primeira etapa aconteceu 
no dia 16 de setembro, e a segunda 
foi marcada para 5 de novembro, 
com a possível presença de ministros 
e dos presidentes das agências de 
fomento. O foco do primeiro dia de 
trabalho foi debater os critérios de 
avaliação da Capes e o número de 
concessões e valores das bolsas.

Mais uma vez, os pontos mais 
criticados do sistema de avaliação 
foram o baixo tempo de titulação 

exigido e a corrida pela produção 
de papers. “O que conta de fato 
são as publicações internacionais”, 
conta José Fernando Fontanari, 
professor do Instituto de Física de 
São Carlos. Para ele, isso mostra 
uma falha na avaliação, cujo objeti-
vo deveria ser analisar a qualidade 
da formação do pesquisador. “A 
avaliação da Capes não dá peso 
para o aluno e conta apenas a ca-
pacidade de pesquisa da unidade. 
Mas isso não é parâmetro para 
qualificar uma formação”, contesta. 
A grande conclusão do debate: é 
preciso manter o foco na formação 
do docente pesquisador e não ape-
nas na geração de “publicadores de 
artigos”.

Quanto ao tempo de titulação, 
as unidades assumiram que tem 

havido uma pressão enorme da 
Capes pela sua diminuição. “No 
Instituto de Ciências Biomédicas, 
conseguimos reduzir de 40 para 
31 meses o tempo de conclusão 
do mestrado”, conta a professora 
Telma Zorn. “Mas a Capes nos 
propõe 24 meses, e a área suporta 
no mínimo 30”, diz. Telma também 
apontou uma série de disparidades 
entre os critérios estabelecidos 
por diferentes comitês dentro de 
uma mesma área. Por exemplo: 
no comitê “Ciências Biomédicas 
I”, o peso das atividades de pes-
quisa é 5, e no comitê “Ciências 
Biomédicas II”, 20. “Critérios 
heterogêneos como este fornecem 
um quadro distorcido da qualidade 
dos programas”, acredita.

Mas o passo mais importante 
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universidade tem colaborado 
muito para o desenvolvimento de 
novos cursos no país”. 

Importante instrumento de 
descentralização, segundo o douto-
rando Menezes, seria a retomada 
do Programa Institucional de Ca-
pacitação de Docentes e Técnicos 
(PICDT). O programa fornecia 
auxílio financeiro a professores e 
técnicos de universidades federais 
para que cursem pós-graduação 
em outras universidades públicas, 
e poderia ser usado para aprimorar 
e fixar pesquisadores através da 
rede federal. O próprio Menezes, 
docente na Universidade Federal 
do Maranhão, veio para a USP 
por meio do programa. O PICDT, 

no entanto, foi substituído pelo 
Programa de Qualificação Institu-
cional (PQI), que funciona através 
de convênios e projetos. O atual 
governo pretende retomar o antigo 
programa, enquanto a Pró-Reitora 
acredita que o ideal seria combinar 
os dois. “O PQI é mais eficiente na 
fixação de docentes e criação de 
novos centros. Mas às vezes não é 
um programa, e sim um único pro-
fessor de uma área específica que 
está interessado, e para isso serve 
o PICDT”, explica ela.

 Ainda assim, para qualquer 
tipo de programa de descentra-
lização vingar, é preciso valori-
zar-se e aumentar-se o número 
de docentes das universidades 

federais no Norte e Centro-Oes-
te. Ou seja, a própria discussão 
sobre a concentração dos recursos 
da pesquisa acaba retornando ao 
mesmo ponto que a Capes, seja na 
demissão de Jamil Cury, seja nos 
planos para o futuro, quer evitar: 
a falta de perspectiva de aumento 
dos recursos já escassos. Decisão 
que parece estar fora das mãos 
da direção da Capes. “As políticas 
do novo governo para a ciência e 
tecnologia ainda não estão claras. 
No caso da Capes, com a recente 
troca de toda a direção, a situação 
é ainda mais indefinida. Simples-
mente, não dá para saber o que 
vem por aí”, resume o professor 
Álvaro de Vita.

que a USP conseguiu dar no se-
minário foi assumir a parcela de 
responsabilidade que teve na pró-
pria construção desses critérios. 
“Dentro da USP há um conjunto 
de colegas que são os gestadores 
deste processo dentro da Capes, 
do tempo de titulação ao ranque-
amento que é feito a partir dos 
conceitos finais”, revela Ariovaldo 
Umbelino de Oliveira, da Facul-

dade de Filosofia, Letras e Ciên-
cias Humanas. Ao mesmo tempo, 
uma série de problemas internos, 
como a burocracia da universida-
de, faz com que 25% do total de 
bolsas recebidas pela USP sejam 
devolvidos para as agências, en-
quanto 70% dos pós-graduandos 
continuam sem bolsas.

Diante dessa realidade e do 
fato de formar 15% dos mestres e 

25% dos doutores do país, a USP 
assumiu que precisa romper seu si-
lêncio e se posicionar criticamente 
frente à Capes. “Precisamos cobrar 
da Capes mudanças na avaliação, 
que deve incluir critérios qualita-
tivos”, afirmou a pró-reitora Suely 
Vilela. “A USP não soube usar 
o seu espaço, nos manifestamos 
muito pouco. Eu me incluo nesse 
processo”, admitiu Suely.

Professores Fernando Fontanari e Telma Zorn
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