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EIXO 8 – Desenvolvimento profissional e formação docente 

 

Resumo: A docência universitária possui diferentes facetas em sua prática, englobando o 

ensino, a pesquisa e a extensão, demandando um grande esforço do docente e muitas vezes 

problemas na vida profissional, por não conseguir exercer todas as funções que lhe são 

atribuídas. Em relação à isso, muitos grupos dentro das universidades buscam a capacitação e 

o desenvolvimento contínuo do profissional docente. Porém, podemos entender essas 

problemáticas como advindas desde a formação para a docência universitária, que 

necessariamente tem como caminho formativo inicial os programas de Pós-graduação. Estes 

foram construídos e transformados historicamente e podemos analisar criticamente através de 

políticas públicas nacionais, sendo a principal delas o Plano Nacional de Pós-Graduação. A 

partir disso, o objetivo desse trabalho é discutir, por uma análise de conteúdo do documento 

do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (PNPG), como é elaborado e pensado o 

território de formação dos docentes universitários para exercer todas essas funções e seus 

reflexos na prática docente e na constituição da universidade. Primeiramente, podemos 

entender que o PNPG, constituído de uma ação histórica, apresenta conceitos fundamentais 

que direcionam a Pós-Graduação no Brasil, sendo o principal conceito a formação para a 

pesquisa, e consequentemente dialogando a fatores que a circundam, como: a formação de 

recusos humanos para as empresas, a internacionalização da produção acadêmica e a 

avaliação da CAPES nos programas de Pós-Graduação - o que, conjuntamente à prática dos 

alunos de mestrado e doutorado, desenvolvem o raciocínio da produtividade e da 

competitividade. Assim, o documento contradiz a proposta universitária de trabalho e também 

a prática dos docentes universitários, não proporcionando subsídios técnicos para 

implementação de uma formação acadêmica que inclua pesquisa, ensino e extensão, 

priorizando uma formação dos pós-graduandos calcada em ideias do trabalho individual e das 

políticas neoliberais. Como decorrência, podemos observar o distanciamento entre o trabalho 

científico na Pós-Graduação e a reflexão da prática de ensino universitário e do envolvimento 

social, mostrando a necessidade de reflexão crítica sobre a Pós-Graduação. 
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Desenvolvimento Argumentativo 

 

A problematização da docência universitária é um objeto de estudos que vem 

crescendo e ganhando espaço teórico nos eventos acadêmicos e nas revistas científicas. O seu 

crescimento pode ser relacionado com a ascenção da percepção de que o ensino no ambiente 

universitário apresenta uma defasagem que pode ser superada através da reflexão e da 
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mudança na prática dos docentes universitários. Com isso, vê-se uma maioria de trabalhos e 

escritos tratando da temática de formação para a docência no ensino superior focando no 

trabalho continuado, principalmente com docentes em seus primeiros anos de trabalho. 

Apesar desses trabalhos apresentarem resultados positivos e satisfatórios, entendemos que a 

docência universitária é um trabalho que se consolida desde o momento de sua formação 

inicial para a docência universitária. O principal ambiente estrutural de formação inicial para 

a docência universitária é a pós-graduação, exigência básica para a prática e ação de um 

docente em uma universidade pública. Com isso em mente, o objetivo desse trabalho é 

analisar como as políticas públicas estruturam e direcionam a formação para a docência 

universitária, focando na atual legislação do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-

2020. 

A construção histórica de qualquer ambiente de formação é fundamental para entender 

quais conceitos e qual a lógica empregada em suas práticas. Assim, é necessária a análise de 

como, historicamente, a Pós-Graduação, ambiente de formação para o trabalho científico e 

para a docência universitária, se constituiu como programa estrutural e como processo 

formador. Tal como ela é, complexa, ampla e diversa, não é palpável que analisemos todo o 

seu âmbito, e com isso, buscamos interpretá-la com o que a moldou publicamente. Assim, 

podemos pensar com base nas políticas públicas Estatais para guiar a análise histórica, 

utilizando dos documentos que formalizaram e direcionaram a Pós-Graduação no Brasil, 

focando principalmente no atual de 2011 a 2020. 

Como entendemos que os documentos que regem as políticas públicas são primordiais 

para aprofundar a compreensão de como foi estruturada a formação para a docência 

universitária, usaremos a base teórica dos Estudos Culturais, que reforçam a ligação entre as 

questões históricas, culturais e políticas. Para os Estudos Culturais, os dados analisados não 

podem ser considerados fora de um contexto histórico, político e social. Assim como escrito 

por Johnson ( ), “os processos culturais estão intimamente vinculados com as relações sociais, 

especialmente com as relações e formações de classe, com as divisões sexuais, com a 

estruturação racial das relações sociais e com as opressões de idade”. Com isso, entende-se 

que a formação da sociedade de forma mais ampla depende das relações socialmente 

estabelecidas, e que essas relações tem como base formativa a sua historicidade. Com isso, 

podemos entender que as relações sociais que são estabelecidas na pós-graduação são 

resultantes de seus processos históricos e culturais. Apesar de não conseguirmos, através da 

análise dos Estudos Culturais, entender e pesquisar a totalidade de suas relações, 

conseguimos, com instrumentos de direcionamento específicos, compreender melhor a 

construção desse ambiente de formação. 



 

 

Dentro do que é proposto pelos Estudos Culturais, a utilização da linguagem, e assim 

também falando sobre a linguagem escrita, é o instrumento principal de análise, pois como 

expresso por Giroux (1995, p. 95) “A linguagem é estudada não como um dispositivo técnico 

e expressivo, mas como uma prática histórica e contingente, ativamente envolvida na 

produção, organização e circulação de textos e poderes institucionais”. Juntamente com o 

entendimento do estudo e análise da linguagem, podemos entender a compreensão da escrita, 

em que textos e documentos de políticas públicas também são base analítica, pois, como 

descrito por Giroux (1995, p. 97), “Os textos não podem ser compreendidos fora do contexto 

de sua produção histórica e social”.  

A escolha das políticas públicas como base documental e histórica de análise foi 

considerada pois, conceitualmente: 

Políticas públicas são definidas, implementadas, reformuladas ou 
desativadas com base na memória da sociedade ou do Estado em que tem 

lugar e que por isso guardam estreita relação com as representações sociais 

que cada sociedade desenvolve sobre si própria. Neste sentido, são 

construções informadas pelos vários valores, símbolos, normas, enfim, pelas 
representações sociais que integram o universo cultural e simbólico de uma 

determinada realidade (AZEVEDO, 2004, p. 5 e 6). 

 

Portanto, as políticas públicas, por mais que não descrevam e direcionem 

completamente o ambiente da Pós-Graduação e todos os aspectos de sua consolidação 

histórica, servem de fundamento para a sua análise e constituição, pois foram pensadas e 

elaboradas através de um momento histórico e um ideal local, com íntima relação aos 

aspectos sociais. Assim, é possível entender que o pensamento proposto nos documentos 

reflete no desenvolvimento científico da pós-graduação e consequentemente na formação para 

a docência universitária. 

No início da década de 2010, o Brasil se encontrava em uma situação que se existe 

uma possibilidade de um grande avanço econômico nacional e a perspectiva como país 

emergente é extremamente promissora. É importante ressaltar que, na introdução do 

documento do PNPG, o texto descreve essa possibilidade de avanço econômico 

exemplificando especificamente as questões da produtividade agrária do país e a descoberta 

do pré-sal. O direcionamento através da produção em diversos setores da economia que move 

as principais questões de justificativa para a escrita de um novo PNPG em 2011. Como dito 

no próprio documento: 

O PNPG 2011-2020 se inscreve nesse quadro [de avanço econômico] 

e deverá levar em consideração a necessidade de promover a sinergia 

desses três segmentos, em vista de favorecer a integração do ensino de 



 

pós-graduação com o setor empresarial e a sociedade (CAPES, 2010, 

p. 17). 

 

 Por mais que em alguns momentos o texto busque apontar o desenvolvimento da pós-

graduação para vencer as desigualdades sociais produzidas historicamente no Brasil, o motor 

da pós-graduação é o citado acima. O documento é divido em grandes capítulos de discussão 

e ação dos programas de pós-graduação, em que eles não são encaixotados e segmentados, 

mas um emaranhado de temas e processos, sendo os títulos apenas uma ênfase a um tema de 

maior amplitude (CAPES, 2010). Ainda assim, recortaremos o texto e utilizaremos apenas os 

temas apresentados nos capítulos que influenciam a organização da pós-graduação na 

formação para a docência universitária, sem focar especificamente em algum capítulo do 

documento, sendo os temas: A estruturação atual da pós-graduação e as projeções de 

crescimento da pós-graduação brasileira; O sistema de avaliação da pós-graduação; e a 

relação entre o trabalho empresarial e a pós-graduação. 

Antes de entrarmos nas questões específicas citadas acima, precisamos entender como 

o PNPG define a pós-graduação. Um trecho da introdução do texto esclarece uma parte desse 

desafio: 

O núcleo da pós-graduação é a pesquisa. A pesquisa depende de 

treinamento e exige dedicação plena ao estudo, sendo a tarefa das 

instituições acadêmicas e institutos de pesquisa, públicos ou privados, 

aliar este e aquela. Os resultados da pesquisa, ao serem aplicados, 

levam a tecnologias e a procedimentos, podendo ser usados no setor 

público e no sistema privado, e fazendo do conhecimento e da 

tecnologia uma poderosa ferramenta do desenvolvimento econômico e 

social. Neste quadro a parceria entre a Universidade, Estado e 

empresas dará lugar ao chamado modelo da tríplice hélice (CAPES, 

2010 p. 18). 

 

Então, temos a base principal que o documento carrega como objetivo da pós-

graduação: O desenvolvimento econômico através da pesquisa acadêmica e 

consequentemente o desenvolvimento de procedimentos e tecnologias. E como veremos em 

alguns exemplos, esse objetivo pode ser notado influenciando em todos os tópicos trabalhados 

pelo documento, inclusive quando relacionado com as questões educacionais, seja o ensino 

básico ou o superior. Interessante de se analisar é que, como escrito anteriormente, a pós-

graduação já tinha sido consolidada como ambiente de formação para a docência 

universitária, e mesmo assim no momento em que se define e esclarece o objetivo da pós-

graduação, o texto não menciona esse aspecto importante.  

Ainda pensando em descrições, temos como obrigação definir a atual situação da pós-

graduação no Brasil, e como o PNPG espera o crescimento da pós-graduação. Pesquisada ao 

final do ano de 2009, a pós-graduação contava com 57.270 docentes atuantes nos programas 



 

de pós-graduação e 161.117 alunos de pós-graduação, sendo que destes, 103.194 cursavam 

mestrado acadêmico ou profissional e 57.923 cursavam doutorado acadêmico, e a idade média 

de pessoas com pós-graduação era de 43 anos para mulheres e 46 anos para homens (CAPES, 

2010). Ao trazermos a discussão mais específica ao doutorado, foco do nosso trabalho, 

também é apresentado dados sobre a sua atual situação. Dos momentâneos 1.422 cursos de 

doutorado que existiam, a expressiva maioria era realizado em instituições federais (57,2%), 

seguido pelas instituições estaduais (30,5%) e particulares em seguida (12,1%), e dentre esses 

cursos, as principais áreas foram as Ciências da Saúde (20,3%), seguido pelas Ciências 

Humanas (14,1%) e Ciências Agrárias (12,7%) (CAPES, 2010). 

Além disso, a distribuição geográfica dos discentes matriculados nos cursos de 

doutorado expõe questões problemáticas. Considerando a distribuição de alunos matriculados 

em cursos de doutorado nos Estados brasileiros, não existem mais de 2.500 doutorandos em 

23 Estados do Brasil, e dentre eles oito não figuram uma centena de alunos matriculados em 

cursos de doutorado (AC, AP, MA, MT, PI, RO, RR, TO), apresentando uma assimetria 

geográfica pendendo ao sudeste brasileiro, que sozinho concentra mais da metade dos 

doutorandos brasileiros, e mostrando que a situação do Estado de São Paulo é ainda mais 

desigual que o restante do Brasil, pois sozinho concentra mais de 20 mil doutorandos 

(CAPES, 2010). Acrescentando-se a isso, o Brasil apresentava uma média de 1,4 doutor a 

cada mil habitantes, muito inferior a países considerados desenvolvidos econômica e 

cientificamente. Essa destoante diferença regional é melhor representada pelo mapa
3
 abaixo: 
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Figura 1. Mapa relacionando a quantidade de alunos matriculados em cursos de doutorado em 

cada Estado brasileiro. 

 

A partir da análise quantitativa, podemos entender uma tendência e uma análise inicial 

da pós-graduação e dos doutorandos brasileiros, em que ela ocorre massivamente em nossas 

instituições públicas, que a média de idade dos doutores brasileiros é maior do que a média da 

idade mundial e que existe uma grande assimetria geográfica na formação dos doutores. 

Apesar disso, o país ainda peca muito na quantidade de doutores que precisariam ser 

formados seguindo o idealizado no PNPG, mostrando uma necessidade de ter um crescimento 

quantitativo na pós-graduação. Posteriormente, o documento analisa, através de previsões 

estatísticas, o provável crescimento dos cursos de pós-graduação, as matrículas e a quantidade 

de docentes que orientam no Brasil.  

Abordando agora a questão da assimetria regional, podemos constatar que, além das 

diferenças da quantidade de doutores por região brasileira, existe também uma assimetria 

qualitativa, quando consideramos a nota CAPES dos cursos de pós-graduação, tendo a 

massiva maioria de cursos com nota máxima na região sul-sudeste (CAPES, 2010). Apesar de 

notar explicitamente tais problemas, o PNPG carrega poucas propostas e soluções objetivas 

para a sua melhorar tal quadro, citando principalmente a contratação de grupos de pesquisas 



 

em regiões com maior necessidade socioeconômica e incentivo a programas, como citados no 

documento, que foquem na “Amazônia e no Mar”. Com isso, vemos que a atual estruturação 

organizacional da pós-graduação tende a se solidificar ao seguir os passos do PNPG, 

mantendo a desigualdade e elitização socio-regional, tendo os programas de excelência 

próximos às regiões economicamente mais ativas, ao invés de trabalhar na transformação e 

redução da desigualdade social. Dessa forma, a pós-graduação proposta pelo PNPG serve de 

agente mantedor do modelo de desigualdade, quando poderia atuar como um instrumento 

libertador. 

O próximo tópico que será trabalhado é a questão da avaliação da pós-graduação, 

exemplificada principalmente pelo capítulo 5 do PNPG 2011-2020. O texto do capítulo é 

iniciado confirmando que a avaliação da pós-graduação existente é bem-sucedida, apesar de 

imperfeita. Em seguida, são caracterizados os critérios que definem a avaliação da pós-

graduação. São eles: A execução da avaliação feita por pares acadêmicos; origem 

meritocrática, considerando classificações relacionadas sobre o campo disciplinar e dentro 

dele; Associação entre o reconhecimento nacional e internacional e o fomento às pesquisas 

realizadas (CAPES, 2010). Além disso, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) estabeleceu uma classificação para os programas de pós-graduação, 

sendo inicialmente ranqueados de A a E, e posteriormente substituído para um ranqueamento 

de 1 a 7, sendo a nota 7 o programa com maior produtividade e prestígio, considerando 

consultores internacionais de visibilidade e citação.  

Precisamos agora, à priori da continuidade da análise da avaliação da pós-graduação, 

definir algumas construções históricas e conceitos sobre a universidade e a sua relação com a 

produção de conhecimento científico. Para isso, utilizaremos o texto de Pereira (2009), que 

parte de um ideal traçado epistemologicamente por Humboldt, que iremos tratar aqui 

rapidamente. Humboldt descreve um modelo universitário que estabelece que a pesquisa e o 

ensino universitário são intrínsecos. A base da universidade moderna é a relação entre ensino 

e pesquisa, em que docentes e discentes poderiam pensar dialeticamente a ciência, assim 

construindo um pensamento crítico e buscando a amplitude e o avanço do conhecimento 

científico. Porém, entende-se que a pesquisa tem importância tão grande que o ensino não 

pode inviabilizar o desenvolvimento científico, ou a instituição perde sua característica 

principal como academia. Tal modelo universitário também estabelece uma forma de se 

pensar a ciência e o fazer científico, em que se é definido que a ciência é desinteressada e 

universalizada, buscando sempre a verdade sobre o que se é pesquisado, e apesar da relação 

entre Estado e universidade ser necessário, o entendimento de que o conhecimento científico 



 

trabalhado na universidade é superior aos interesses estatais, por isso, busca-se sempre a 

autonomia total no trabalho acadêmico. 

O modelo humboldtiano foi historicamente estabelecido e defendido 

epistemologicamente como objetivo e forma principal de se entender a universidade, 

principalmente no Brasil. Paralelamente, existiram outros modelos de conceber a universidade 

e a sua produção científica acadêmica. Outro modelo descrito pelo trabalho de Pereira (2009) 

é o que regeu em maior parte as universidades francesas e soviéticas, em que se tinha um 

caráter mais prático e utilitarista do fazer científico, entendendo que ele precisa estar 

diretamente relacionado com as problemáticas sociais, desenvolvendo a ciência de forma 

sociopolítica, considerando as questões sociais, culturais e econômicas da sua região. Com 

isso, a influência Estatal no fazer científico era mais presente e a produção científica universal 

e desinteressada era menosprezada nesse modelo. Com isso, surgem duas vertentes 

específicas sobre o pensamento da produção científica universitária, descritas como idealista e 

funcionalista, em que pode ser entendida da seguinte forma: 

[A concepção idealista] fundamenta-se: no postulado de uma 

educação geral voltada para o desenvolvimento do intelecto; na 

unidade do ensino e da pesquisa com um corpo docente criador e um 

corpo discente integrado a este; na liberdade acadêmica para que a 

pesquisa seja a busca da verdade – um verdadeiro direito da 

humanidade – em toda parte, sem ser constrangida pelas forças de 

poder da sociedade; e, nas normas de organização estrutural, 

curricular e administrativa emanadas do interior da universidade. A 

concepção funcionalista via outros propósitos para a universidade e 

outra forma de vinculá-la à sociedade e ao governo. Via a missão da 

universidade voltada para as necessidades sociais, com a função de 

servir a nação e a finalidade de ser de utilidade coletiva, sociopolítica 

e socioeconômica. Nesta concepção, a universidade é tida 

principalmente como uma instituição instrumental de formação 

profissional e de formação política (PEREIRA, 2009, p. 32). 

 

Importante esclarecer que, apesar de bem postulados e claras as diferenças idealizadas 

de universidade entre as duas concepções, a observação de sua totalidade prática é impossível 

ao decorrer da história. Apesar disso, ideologicamente, as universidades sempre buscaram um 

modelo para seguir e tentar buscar sua totalidade epistemológica. Historicamente no Brasil o 

modelo idealista sempre foi defendido, mesmo com resistência e tentativas de implementação 

funcionalista para a universidade. Com esses conceitos estabelecidos, podemos entender um 

pouco melhor as propostas avaliativas presentes no PNPG 2011-2020 

No decorrer do documento, no capítulo de avaliação, são explicitadas questões 

problemáticas sobre a prática da produção acadêmica, entendendo conceitos como taylorismo 

intelectual, gerando como resultado a famosa fala de "publish or perish", mesmo não trazendo 



 

análises mais profundas sobre isso. Após a problematização dessas questões históricas, é 

proposto princípios e recomendações avaliativos. O texto não estabelece explicitamente 

nenhum modelo de trabalho acadêmico que conceituamos acima, porém, ele inicia citando o 

modelo humboldtiano: 

No topo do sistema estão as universidades humboldtianas, conhecidas 

por patrocinarem a união indissolúvel do ensino e pesquisa, com a 

pós-graduação à frente, servindo de modelo ou farol ao sistema 

(CAPES, 2010, p. 128). 

 

Assim, o PNPG entende que o modelo humboldtiano é o modelo que deve ser 

buscado, entendido como o topo dos modelos universitários. Seguidamente, o documento 

descreve duas propostas de avaliar e entender o trabalho universitário, utilizando de base o 

trabalho de Ziman (1984). Assim, é mostrado que existem dois modelos avaliativos, 

sintetizados em acrônimos chamados de CUDOS e PLACE. CUDOS se refere à 

Comunalismo, Universalismo, Desinteresse, Originalidade e Ceticismo Organizado. 

Comunalismo por entender que o trabalho acadêmico necessita de socialização entre os outros 

cientistas da mesma área e a publicização do conhecimento científico. Universalismo ao 

entender que o conhecimento precisa ser geral, podendo ser utilizado por toda a população 

mundial, sem amarras locais. Desinteressado, pois ela precisa buscar a neutralidade, 

superando os interesses locais e particulares, quaisquer as sejam as suas origens. 

Originalidade, pois o resultado acadêmico precisa resultar em um conhecimento inédito e 

original. E, por último, Ceticismo, pois o conhecimento precisa ser averiguado e analisado 

constantemente, principalmente pela base da experiência empírica. 

O entendimento CUDOS se propõe a um modelo de avaliação que se assemelha 

paralelamente com a concepção idealista da universidade, em que se busca o conhecimento 

neutro, objetivo e autônomo. Por outro lado, existe o entendimento PLACE da avaliação 

acadêmica, que se refere à Propriedade, Local, Autoridade, Comissionado e Especialista. De 

forma aprofundada, Propriedade é o que indica que o conhecimento é privatizado. Local, pois 

indica que o conhecimento precisa ter origem com a proximidade regional da universidade. 

Autoridade, em que existe uma verticalização da organização acadêmica, tendo um gerente 

que comanda o trabalho. Comissionado, pois busca-se um resultado prático, direto e utilitário. 

E Especialista, que trata o acadêmico como um especialista que consegue resolver problemas 

relacionados com a sua área de atuação, aproximando-se de um guru acadêmico. Nesse caso, 

o entendimento PLACE toma corpo se aproximando de questões industriais e dos meios 

privados de produção. Consequentemente, PLACE tem diferenças epistemológicas gritantes 

com o ideal funcionalista. A importância da comparação é a dicotomia criada na forma de 



 

entender o conhecimento, partindo de pressupostos que ou são universalizados, 

desinteressados e inédito, ou são específicos, utilitários e locais.  

Essas questões permeiam o imaginário acadêmico e sempre pautam discussões, e o 

PNPG mantém essa discussão sem estabelecer nenhuma diretriz específica para o regimento 

da pós-graduação, transferindo essa responsabilidade para os acadêmicos e programas de pós-

graduação. Porém, como dito anteriormente, o texto carrega questões de admiração e entende 

o sistema proposto por Humboldt como ideal. Os reflexos dessas questões na formação para a 

docência universitária são grandes, pois o ideal humboldtiano descreve de forma própria a 

relação entre o docente e o estudante, principalmente entendendo o peso maior que a pesquisa 

acadêmica tem no trabalho universitário, tratando a relação entre docente e estudante o mais 

próximo possível dos ambientes científicos do que nos ambientes estudantis, carregando a 

lógica da universidade como primordialmente o desenvolvimento científico. Portanto, a 

formação acadêmica é secundária à formação científica, priorizando na sua maior parte o 

trabalho em laboratório e as publicações subsequentes. Se considerarmos a nossa atual 

condição de organização universitária, o idealizado pelo PNPG trata o ensino como 

subcategoria da pesquisa, sendo essa base necessária para aquela, e a extensão como algo sem 

importância, pois não entra no escopo de objetivos do fazer científico e do trabalho 

universitário.  

Na continuidade do texto do atual PNPG, podemos analisar a questão do vínculo entre 

a pesquisa acadêmica e o mercado de trabalho privado. Existe no documento um capítulo 

específico tratando desse tema, mas ele pode ser encontrado em diversos pontos do texto, 

trazendo uma dimensão ampliada do assunto. Portanto, ao analisarmos tal questão, não 

estaremos nos encaixotando no capítulo específico ao tema, mas buscamos trazer a totalidade 

do que o documento traz e discute. Primeiramente, é importante ressaltar que o documento 

deliberadamente entende a competitividade como algo positivo e necessário para o 

desenvolvimento acadêmico, principalmente quando comparadas aos ideais privados e 

mercadológicos, como vemos no trecho "As parcerias universidade-empresa devem 

enriquecer o projeto acadêmico, ao mesmo tempo em que contribuem para a inovação: a 

excelência acadêmica é irmã da competitividade econômica" (CAPES, p. 299, 2010). 

O PNPG deixa claro a sua visão socioeconômica sobre o trabalho acadêmico: o 

incentivo da competitividade. Tal competitividade proposta tem um objetivo claro, que é o de 

se desenvolver inovação tecnológica e científica para as empresas. O grande guia para a 

relação do trabalho científico com a indústria é a inovação, sempre pautando o discurso sobre 

esse tema em todo o documento. O entendimento da relação entre inovação científica e 

empresas pode ser observado a seguir: 



 

O que parece claro é que há poucos atalhos para, sem produção de 

conhecimento, conseguir-se estimular inovação nas empresas. Não é 

impossível ocorrer inovação nas empresas sem produção de 

conhecimento no país e recursos humanos de ponta na região, mas é 

evento tão raro que é quase fortuito (CAPES, 2010, p. 181). 

 

Com isso estabelecido, o documento trata sobre a baixa adesão dos mestres e doutores 

nas indústrias e no meio privado, mostrando que de todos os trabalhadores da indústria, 

apenas 7,1% deles possuem o título de doutor. É interessante que o PNPG também mostra 

essa relação em outros países, principalmente nos considerados desenvolvidos de primeiro 

mundo, e nos revela um contrassenso, pois existem países com uma alta porcentagem como o 

Canadá (62,2%) e Alemanha (26,7%), enquanto existem outros com porcentagem bem 

próxima à brasileira, como EUA (7,7%) e China (7,4%), apesar de se justificar considerando a 

quantidade de engenheiros e cientistas desses países compensa o baixo número de doutores, o 

documento acaba mostrando a contradição em que a única forma de se existir inovação e 

avanço econômico é através de doutores atuando no meio privado.  

Seguidamente, o documento discute outro ponto da relação entre a pós-graduação e as 

empresas no Brasil, focando em questões de financiamento e concessão de bolsas para pós-

graduandos atuarem nas empresas, justificando tais atos principalmente pelo comparativo 

entre o desenvolvimento de patentes entre empresas e universidades de países desenvolvidos. 

Nesse aspecto, analisado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o Brasil se 

encontra em 25° colocado com 480 patentes, enquanto os Estados Unidos possuem 45.790 

patentes, Japão com 29.827 e Alemanha com 16.736 patentes, mostrando também que as 

principais instituições brasileiras públicas e privadas que depositam patentes somadas não 

conseguem produzir o mesmo que uma empresa americana ou japonesa (CAPES, 2010). 

Também é exemplificado no texto que nos países que mais produzem patentes, como Estados 

Unidos e Alemanha, 63% dos gastos em inovação é realizado por empresas, enquanto no 

Brasil esse número é de 37% (CAPES, 2010). 

Baseando-se nesses aspectos, são apresentadas formas de superar tais números baixos, 

principalmente o Programa RHAE-Pesquisador na empresa, em que os órgãos públicos de 

pesquisa incentivam empresas de pequeno e médio porte a conceder bolsas, cedendo 

minimamente 20% do custo total que o pesquisador irá utilizar, entre a bolsa, equipamentos, 

viagens, entre outros, resultando em um pesquisador trabalhando em uma equipe coordenada 

pela empresa (CAPES, 2010). Além desse Programa, existe também a experiência do FINEP, 

buscando uma integração empresa e universidade por meio de Chamadas Cooperativas, que 

após desenvolvimento e avanço da ideia, tem se resultado em uma relação entre as empresas e 



 

universidades que já aprovou recursos no valor de R$ 2 bilhões em projetos que facilitam o 

trabalho de pós-graduados nas empresas.  

O que é possível perceber em relação ao que se busca da associação entre as empresas 

e a pós-graduação é a fixação de um ideal para o trabalho na pós-graduação, que é a 

competitividade e o produtivismo, que pode ser entendido como um taylorismo acadêmico, 

em que se é priorizado a quantidade da produção, buscando se equiparar com países que 

possuem uma base econômica e social que advém de forma histórica. Com isso, o PNPG 

entende que a pós-graduação não é exclusivamente a formação para a docência universitária, 

que os titulados mestres e doutores precisam trabalhar e desenvolver as empresas de forma 

competitiva e economicamente progressiva. Assim, a problemática que podemos entender de 

toda essa relação entre empresas e universidades não é o incentivo para os pós-graduandos 

trabalharem nas empresas, mas a idealização de fatores neoliberais como objetivos formais da 

pós-graduação, e consequentemente, formar o docente universitário que será formador de 

novos profissionais e novos docente com a base epistemológica na competitividade 

neoliberal. Assim o que será focalizado desde a pós-graduação é a necessidade da produção 

numérica científica, ignorando outros aspectos necessários para a formação e atuação 

libertadora no meio acadêmico e fora dele. O PNPG resulta em um documento que não só 

naturaliza, como incentiva o produtivismo acrítico e a competitividade entre seus pares 

acadêmicos.  

Sumariamente, o PNPG 2011-2020 carrega questões que foram abordadas 

historicamente em todas as suas outras versões, tentando alcançar todo o escopo que a 

universidade pública e a pós-graduação pode atingir. Porém, o documento mostra claramente 

aspectos que são problemáticos para a atuação da pós-graduação e principalmente para a 

formação de docentes universitários, sendo eles: o foco "gritante" na pesquisa, ignorando o 

restante da tríade que forma a universidade pública; o produtivismo e a competitividade como 

competências necessárias para um pós-graduando; a avaliação por méritos que consideram 

apenas a produção científica; e o isolamento do conhecimento acadêmico dentro da própria 

universidade. 

 

Considerações Finais 

 

Neste trabalho buscamos analisar as relações entre o que foi definido no PNPG 2011-

2020 com a formação inicial para a docência universitária. A partir disto, compreendemos que 

o PNPG configura-se a partir de questões históricas e culturais que permeiam e permearam o 

meio acadêmico brasileiro, possuindo nuances próprias que o fazem ser o que é, neste 



 

momento. Assim como a análise histórica da pós-graduação, o PNPG 2011-2020 entende 

como fundamental o papel da formação pelo doutorado como processo de formação para a 

docência universitária, o que é reafirmado continuamente entre todos os outros documentos 

oficiais, e também adota o modelo americano de organização da pós-graduação, considerando 

o título de mestrado e doutorado, que são hierarquizados mas não são codependentes. Além 

disso, ele também remete a um distanciamento das questões políticas, culturais e sociais do 

trabalho na pós-graduação, buscando um conhecimento puro e sem a necessidade de ligações 

diretas com questões sociais.  

O que é possível analisar sobre o documento é a nítida noção da centralidade no 

desenvolvimento da pesquisa acadêmica, relegando outras questões relevantes a um segundo 

plano (quando existem outras questões abordadas). O que sempre é debatido e trabalhado 

pelos documentos que analisamos é a questão do desenvolvimento científico e tecnológico, e 

consequentemente a isso a docência universitária. Nem nos documentos mais atuais, que o 

tripé universitário já estava consolidado como política pública, o ensino é trabalhado e 

entendido como parte fundamental de sua formação. Quando estudamos e pesquisamos a 

formação do professor de ensino básico através das licenciaturas, entendemos que o seu 

processo formativo envolve questões amplas entre aspectos do conteúdo específico, 

pedagógicos, culturais e políticos, tentando envolver todo o objetivo traçado para a escola na 

sociedade. Quando transferimos esse debate para o ensino superior, as políticas públicas 

desconsideram a maioria dos aspectos que a universidade tem como objetivos, priorizando 

apenas um único aspecto: a pesquisa.  

Em nenhum dos documentos é tratado como se dá o trabalho do docente universitário, 

qual a sua relação com o conteúdo, as formas de avaliar, de trabalhar as relações 

interpessoais, de entender o seu trabalho dentro do aspecto da extensão universitária. Enfim, 

ao considerarmos a historicidade da pós-graduação, entendemos que ela é explicitamente 

descrita como forma de se formar docentes universitários, mas não debate em nenhum 

momento o que é ser docente universitário. 
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