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RESUMO
A internacionalização da Educação Superior passou a figurar, a partir dos anos 2000, como um
dos elementos valorizados pelas políticas públicas para a pós-graduação no Brasil, tendo os
grupos de pesquisa como estratégia para incrementar a produção e socialização do
conhecimento acadêmico. A formação de um coletivo, seja por meio dos grupos e/ou redes de
pesquisa, pressupõe um movimento de passagem do pesquisador individual a um coletivo
nacional/internacional preocupado em produzir e socializar pesquisas conjuntamente no sentido
de atender às demandas de uma sociedade globalizada. Nesse contexto, esta pesquisa teve como
objetivo analisar as políticas públicas destinadas a pesquisadores para a consolidação de grupos
de pesquisa e participação em redes interinstitucionais e internacionais. Para tal, em um
primeiro momento, analisou-se três políticas públicas consideradas iniciativas pioneiras para a
criação e disseminação de uma cultura da pesquisa e de constituição de grupos de pesquisa: os
Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE/INEP); o Centro de Estudos e Pesquisas
Educacionais (CEPE/SC) e o Programa de Intercâmbio (CNPq/CAPES). Depois, optou-se por
desenvolver um estudo de caso focando o campo científico da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), por meio do envio de questionários para todos os 624 líderes de grupos de
pesquisa da UFSC cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa e obteve-se 101 respostas.
Posteriormente, realizou-se 13 entrevistas com gestores da UFSC, abrangendo membros do
Comitê Gestor do PrInt/UFSC, coordenadores/vice-coordenadores/ex-coordenadores e líderes
dos grupos de pesquisa da UFSC vinculados a Programas de Pós-Graduação avaliados com
notas 6 e 7 pela CAPES. A partir da pesquisa empírica, foram criadas seis categorias de análise:
Perfil e trajetória dos entrevistados; Organização e funcionamento dos grupos de pesquisa;
Indução da CAPES; Parcerias interinstitucionais e internacionais; A participação da UFSC no
CAPES-PrInt e Possibilidades e entraves para a internacionalização da/na UFSC. Constatou-se
que a formação de grupos de pesquisa e a constituição de redes colaborativas são iniciativas de
pesquisadores e resultado de uma indução dos órgãos de avaliação e financiamento visando
melhores resultados dos envolvidos com a PG. Identificamos que há um movimento de
passagem do pesquisador individual ao pesquisador coletivo, mas as formas individualizadas
de avaliação podem fazer com que a produtividade acadêmica também seja individualizada para
atender aos critérios de produção exigidos pela CAPES e pelo CNPq, o que resulta na criação
e incorporação de diferentes habitus que estão relacionados ao atendimento e/ou resistência ao
que está sendo imposto por esses órgãos. Por fim, verificou-se que a formação de pesquisadores
de modo individual e coletivo, via grupos e redes de pesquisa, pode ter como componentes,
além de formar profissionais capacitados a atuar em um mundo globalizado, a formação de
investigadores que consigam estabelecer relações generosas e empáticas com os outros e que
estejam dispostos a pensar criticamente sobre as relações de disputas que são travadas no campo
científico mediante a indução das políticas públicas.
Palavras-chave: Pós-graduação stricto sensu. Políticas Públicas. Grupos/Redes de Pesquisa.
PrInt/Universidade Federal de Santa Catarina.

ABSTRACT
The internationalization of Higher Education started to appear, from the 2000s, as one of the
elements valued by public policies for postgraduate studies in Brazil, with research groups as a
strategy to increase the production and socialization of academic knowledge. The formation of
a collective, whether through groups and / or research networks, presupposes a movement from
the individual researcher to a national/international collective concerned with jointly producing
and socializing research in order to meet the demands of a globalized society. In this context,
this research aimed to analyze public policies aimed at researchers for the consolidation of
research groups and participation in interinstitutional and international networks. To this end,
at first, three public policies were considered as pioneering initiatives for the creation and
dissemination of a culture of research and the constitution of research groups: the Regional
Educational Research Centers (CRPE/INEP); the Center for Educational Studies and Research
(CEPE/SC) and the Exchange Program (CNPq/CAPES). Then, it was decided to develop a case
study focusing on the scientific field of the Federal University of Santa Catarina (UFSC), by
sending questionnaires to all 624 leaders of UFSC research groups registered in the Research
Groups Directory up 101 responses. Subsequently, 13 interviews were conducted with UFSC
managers, comprising members of the PrInt/UFSC Steering Committee, coordinators/vicecoordinators/ex-coordinators and leaders of UFSC research groups linked to Graduate
Programs evaluated with grades 6 and 7 by CAPES. From the empirical research, six categories
of analysis were created: Profile and trajectory of the interviewees; Organization and
functioning of research groups; CAPES induction; Interinstitutional and international
partnerships; UFSC's participation in CAPES-PrInt and Possibilities and obstacles to the
internationalization of / at UFSC. It was found that the formation of research groups and the
establishment of collaborative networks are initiatives of researchers and the result of an
induction by the bodies of evaluation and funding aiming at better results of those involved
with PG. We identified that there is a movement from the individual researcher to the collective
researcher, but the individualized forms of evaluation can make the academic productivity also
individualized to meet the production criteria required by CAPES and CNPq, which results in
the creation and incorporation of different habitus that are related to the service and/or
resistance to what is being imposed by these bodies. Finally, it was found that the training of
researchers individually and collectively, via research groups and networks, may have as
components, in addition to training professionals trained to work in a globalized world, the
training of researchers who are able to establish generous relationships and empathetic with
others and who are willing to think critically about the relations of disputes that are fought in
the scientific field through the induction of public policies.
Keywords: Stricto sensu post-graduation.
PrInt/Federal University of Santa Catarina.
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RESUMEN
La internacionalización de la Educación Superior comenzó a aparecer, a partir de la década del
2000, como uno de los elementos valorados por las políticas públicas para estudios de posgrado
en Brasil, con los grupos de investigación como estrategia para incrementar la producción y
socialización del conocimiento académico. La formación de un colectivo, ya sea a través de
grupos y/o redes de investigación, presupone un movimiento del investigador individual a un
colectivo nacional/internacional preocupado por producir y socializar conjuntamente la
investigación para satisfacer las demandas de una sociedad globalizada. En este contexto, esta
investigación tuvo como objetivo analizar las políticas públicas dirigidas a los investigadores
para la consolidación de grupos de investigación y la participación en redes interinstitucionales
e internacionales. Para ello, en un primer momento, se consideraron tres políticas públicas como
iniciativas pioneras para la creación y difusión de una cultura de investigación y la constitución
de grupos de investigación: los Centros Regionales de Investigación Educativa (CRPE/INEP);
el Centro de Estudios e Investigaciones Educativas (CEPE/SC) y el Programa de Intercambio
(CNPq/CAPES). Luego, se decidió desarrollar un estudio de caso centrado en el campo
científico de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), mediante el envío de
cuestionarios a los 624 líderes de los grupos de investigación de la UFSC registrados en el
Directorio de Grupos de Investigación, hasta 101 respuestas. Posteriormente, se realizaron 13
entrevistas a gerentes de la UFSC, integradas por miembros del Comité de Gestión de
PrInt/UFSC, coordinadores/vicecoordinadores/excoordinadores y líderes de grupos de
investigación de la UFSC vinculados a Programas de Posgrado evaluados con grados 6 y 7 por
CAPES. A partir de la investigación empírica se crearon seis categorías de análisis: Perfil y
trayectoria de los entrevistados; Organización y funcionamiento de grupos de investigación;
Inducción CAPES; Asociaciones interinstitucionales e internacionales; Participación de UFSC
en CAPES-PrInt y Posibilidades y obstáculos a la internacionalización de/en UFSC. Se
encontró que la formación de grupos de investigación y el establecimiento de redes
colaborativas son iniciativas de investigadores y el resultado de una inducción por parte de los
órganos de evaluación y financiación con el objetivo de obtener mejores resultados de los
involucrados con PG. Identificamos que existe un movimiento del investigador individual al
investigador colectivo, pero las formas individualizadas de evaluación pueden hacer que la
productividad académica también sea individualizada para cumplir con los criterios de
producción requeridos por CAPES y CNPq, lo que redunda en la creación e incorporación de
diferentes habitus que están relacionados con el servicio y/o resistencia a lo que están
imponiendo estos órganos. Finalmente, se encontró que la formación de investigadores de
forma individual y colectiva, a través de grupos y redes de investigación, puede tener como
componentes, además de la formación de profesionales formados para actuar en un mundo
globalizado, la formación de investigadores que sean capaces de establecer relaciones generosas
y generosas. empáticos con los demás y dispuestos a pensar críticamente sobre las relaciones
de disputas que se libran en el campo científico a través de la inducción de políticas públicas.
Palabras clave: Postgrado estricto sensu. Políticas públicas. Grupos/Redes de investigación.
PrInt/Universidad Federal de Santa Catarina.

RÉSUMÉ
L'internationalisation de l'enseignement supérieur a commencé à apparaître, à partir des années
2000, comme l'un des éléments valorisés par les politiques publiques pour les études
supérieures au Brésil, avec les groupes de recherche comme stratégie pour augmenter la
production et la socialisation des connaissances académiques. La formation d'un collectif, que
ce soit à travers des groupes et/ou des réseaux de recherche, suppose un passage du chercheur
individuel à un collectif national/international soucieux de produire et de socialiser
conjointement la recherche pour répondre aux exigences d'une société globalisée. Dans ce
contexte, cette recherche visait à analyser les politiques publiques destinées aux chercheurs
pour la consolidation des groupes de recherche et la participation à des réseaux
interinstitutionnels et internationaux. À cette fin, dans un premier temps, trois politiques
publiques ont été considérées comme des initiatives pionnières pour la création et la diffusion
d'une culture de la recherche et la constitution de groupes de recherche: les Centres régionaux
de recherche pédagogique (CRPE/INEP); le Centre d'études et de recherche pédagogiques
(CEPE/SC) et le programme d'échange (CNPq/CAPES). Ensuite, il a été décidé de développer
une étude de cas centrée sur le domaine scientifique de l'Université fédérale de Santa Catarina
(UFSC), en envoyant des questionnaires aux 624 responsables des groupes de recherche UFSC
enregistrés dans le répertoire des groupes de recherche. Par la suite, 13 entretiens ont été menés
avec des responsables de l'UFSC, comprenant des membres du comité de gestion PrInt / UFSC,
des coordinateurs/vice-coordinateurs/ex-coordinateurs et des responsables de groupes de
recherche UFSC liés à des programmes d'études supérieures évalués en 6e et 7e par CAPES. À
partir de la recherche empirique, six catégories d'analyse ont été créées: le profil et la trajectoire
des personnes interrogées; Organisation et fonctionnement de groupes de recherche; Induction
CAPES; Partenariats interinstitutionnels et internationaux; Participation de l'UFSC au CAPESPrInt et Possibilités et obstacles à l'internationalisation de/à l'UFSC. Il a été constaté que la
formation de groupes de recherche et la mise en place de réseaux de collaboration sont des
initiatives de chercheurs et le résultat d'une induction par les organismes d'évaluation et de
financement visant à obtenir de meilleurs résultats de ceux impliqués dans la PG. Nous avons
identifié qu'il y a un mouvement du chercheur individuel vers le chercheur collectif, mais les
formes individualisées d'évaluation peuvent rendre la productivité académique aussi
individualisée pour répondre aux critères de production exigés par CAPES et CNPq, ce qui se
traduit par la création et l'incorporation d'habitus différents qui sont liés au service et/ou à la
résistance à ce qui est imposé par ces organismes. Enfin, il a été constaté que la formation des
chercheurs individuellement et collectivement, via des groupes et des réseaux de recherche,
peut avoir pour composantes, en plus de la formation de professionnels formés pour agir dans
un monde globalisé, la formation de chercheurs capables d'établir des relations généreuses et
empathiques avec les autres et qui sont prêts à réfléchir de manière critique sur les relations de
conflits qui se livrent dans le domaine scientifique à travers l'induction de politiques publiques.
Mots-clés: Post-diplôme Stricto sensu. Politique publique. Groupes/réseaux de recherche.
PrInt/Université Fédérale de Santa Catarina.
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INTRODUÇÃO
Esta tese de doutoramento decorre de uma pesquisa em que foram analisadas políticas
públicas destinadas a pesquisadores para a consolidação de grupos de pesquisa e participação
em redes interinstitucionais e internacionais. Neste texto, discutimos e analisamos a atuação e
a formação de pesquisadores, apreendendo as contradições presentes nos processos de trabalho
dos envolvidos com a pós-graduação (PG), bem como o potencial formativo dos grupos de
pesquisa com base em elementos como organização, formas de funcionamento e possíveis
estratégias de internacionalização por eles mobilizadas.
O processo de internacionalização da Educação Superior passou a figurar, a partir dos
anos 2000, como um dos elementos valorizados pelas políticas públicas para a pós-graduação
no Brasil, tendo os grupos de pesquisa como estratégia incrementar a produção e socialização
global do conhecimento acadêmico. Nesse contexto, por meio do processo de avaliação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), houve indução no
sentido de fazer com que a internacionalização fizesse parte do modus operandi dos cursos de
pós-graduação stricto sensu e dos pesquisadores organizados em grupos/redes de pesquisa.
Por compreender a internacionalização das pesquisas acadêmicas (MOROSINI, 2011)
como um processo atual e de visibilidade global, analisamos a organização e o funcionamento
dos grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Partimos do pressuposto de
que as ações dos participantes dos grupos de pesquisa, enquanto coletivos e, também aquelas
desenvolvidas individualmente, podem potencializar a formação de redes de pesquisa (LEITE,
LIMA, 2012) e, por consequência, incrementar a produção entre pares no Brasil e em diferentes
países.
Conforme será aprofundado no decorrer da tese, a pesquisa bibliográfica realizada
aponta que a criação dos grupos de pesquisa possibilitou novas formas de trabalho,
principalmente se considerarmos a demandada produtividade acadêmica e a inserção
internacional de pesquisadores e grupos de pesquisa e como esse processo habilita novas
práticas na ambiência universitária, bem como faz emergir um homo

1

academicus1

A obra Homo Academicus, foi publicada em 1984, na França, pelo sociólogo Pierre Bourdieu e
publicada no Brasil em 2011. Nela o autor analisa, o sistema de ensino francês, suas formas de reprodução social
e os interesses acadêmicos e políticos imbricados. No que se refere ao campo científico “Bourdieu desenvolve
uma análise particularmente fina e penetrante do meio universitário, que parece dever muito ao conhecimento
íntimo e familiar que tem desse campo científico, explicitando, inclusive nas modificações morfológicas que
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(BOURDIEU, 2011) internacionalizado. Dentro desse contexto podemos considerar que essa é
uma questão sociológica, visto que a organização e o funcionamento dos grupos de pesquisa
representam, também, estratégias das quais os pesquisadores se utilizam para, muitas vezes,
conseguirem fazer frente ao grande volume de atividades que lhe são atribuídas.
As produções de Pierre Bourdieu (1983a; 1983b; 2004) indicam que é no campo
científico que um ou diferentes habitus são construídos, mobilizados, reconstruídos. Esse é um
dos conceitos centrais da nossa pesquisa e será retomado detalhadamente em outro momento
da tese. Podemos adiantar que habitus, conforme Bourdieu (1983a, p. 79), é “[...] produto do
trabalho de inculcação e de apropriação necessário para que esses produtos da história coletiva
[...] consigam reproduzir-se, sob a forma de disposições duráveis, em todos os organismos
duravelmente submetidos aos mesmos condicionamentos”.
Temos como pressuposto que ao longo das reuniões dos grupos de pesquisa, a depender
da sua organização e seu funcionamento, haja diferentes processos de construção de
conhecimento, mediante, principalmente, um trabalho coletivo. O conceito de trabalho coletivo
desenvolvido por Bourdieu (2001) está diretamente relacionado às preocupações do autor no
enfrentamento do trabalho individual e supõe considerar o intelectual coletivo. O intelectual “é
alguém que, partindo de uma autoridade específica adquirida nas lutas internas ao campo
intelectual, artístico, literário, segundo os valores inerentes a esses universos relativamente
autônomos, intervém no campo político” (BOURDIEU, 2012, p. 350).
Conforme Valle (2018, p. 106) “ele [o intelectual] somente o faz porque está
legitimado por essa autoridade (reconhecida), por virtudes morais, por uma determinada
competência, por méritos pessoais”. Para pensarmos sobre as noções de trabalho e de intelectual
coletivo precisamos considerar esse modo “de funcionamento do campo científico, fundado no
trabalho em equipe e no acúmulo de conhecimentos, inaugurando um novo modo de
intervenção coletiva baseado em trabalhos científicos (SAPIRO, 2012, p. 48)”. Nesse sentido,
utilizaremos essas noções para analisar a formação de grupos/redes de pesquisa e como os
pesquisadores se articulam para desenvolver pesquisas de modo conjunto.

passaram a influenciá-lo, principalmente a partir de maio de 1968, a dialética da conservação e do reconhecimento”
(VALLE, 2013, p. 429).
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DO PROJETO DE DOUTORADO À REALIZAÇÃO DA PESQUISA
Esta pesquisa está circunscrita ao ensino superior (ES), especificamente na pósgraduação (PG) stricto sensu em educação no Brasil. Centra-se na formação de grupos de
pesquisa e, em perspectiva, da formação de redes de pesquisa (LEITE, LIMA, 2012). Além
disso, está inserida no âmbito da Sociologia da Educação baseada, principalmente, nos estudos
de Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre o campo científico.
Com base em pesquisas anteriores sobre a PG brasileira realizadas durante a inserção
da pesquisadora como bolsista de Iniciação Científica (IC) (2010-2012) e pelas entrevistas –
realizadas na pesquisa de mestrado (2012-2014) com doutorandos do Programa de Pósgraduação em Educação da UFSC (TURNES, 2014) – evidenciamos a importância dos grupos
de pesquisa e do processo de internacionalização, com a criação de parcerias entre
pesquisadores de diferentes países.
Inicialmente, desenvolvemos o subprojeto “Os usos das tecnologias digitais por
pesquisadores dos PPGEs: os processos de pesquisa, orientação, produção e veiculação do
conhecimento”. A partir da pesquisa de iniciação científica, houve o interesse em continuar
com os estudos na pós-graduação. Nesse processo, fomos percebendo que a realização de
pesquisas durante a graduação favoreceu o desenvolvimento de um “ethos de pesquisa”. Dentre
as atividades realizadas podemos citar as reuniões de orientação, a participação das reuniões do
grupo de pesquisa Trabalho e Conhecimento na Educação Superior (TRACES), a participação
em eventos científicos nacionais, regionais e locais. Essas atividades acadêmicas contribuíram
para o ingresso no mestrado e, posteriormente, no doutorado.
Durante o mestrado, desenvolvemos a pesquisa de dissertação: “Pesquisa e Pósgraduação: Um estudo de caso sobre os usos das tecnologias por parte de doutorandos do
PPGE/UFSC” (TURNES, 2014) que também serviu como base para a escolha da temática de
tese. As entrevistas, no decorrer do mestrado, tiveram como objetivo analisar a relação entre o
uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e o tempo no processo de escrita da
tese (TURNES, 2014). Nos depoimentos, os doutorandos mencionavam a importância dos
grupos de pesquisa para o trabalho e enfatizavam o trabalho coletivo no campo científico. Em
alguns dos casos, citavam parcerias com grupos de pesquisa de outros países, além do processo
de internacionalização das pesquisas acadêmicas.
Além disso, a participação no grupo de pesquisa Trabalho e Conhecimento na Educação
Superior (TRACES), desde o ano de 2010, nos possibilitou estabelecer relações entre as
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pesquisas desenvolvidas pelos integrantes do grupo e definirmos o objeto de estudo. As
temáticas desenvolvidas pelo grupo estão relacionadas, principalmente, à política de fomento à
pesquisa; formação de pesquisadores; iniciação científica; escrita &pesquisa de teses e
dissertações (OLIVEIRA, 2015); ao trabalho docente, tecnologias digitais e pós-graduação
(CUNHA, 2016); ao ensino superior, estudantes cotistas e trajetórias universitárias (MARTINS,
2017); à Universidade de Classe Mundial, diferenciação da/na educação superior e iniciativas
de excelência (THIENGO, 2018); à formação continuada de professores e pós-graduação
(VELLOSO, 2018), para citarmos apenas algumas. As discussões realizadas nas reuniões do
grupo de pesquisa citado auxiliaram no ajuste do foco desta pesquisa de tese.
Também contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa, desde o ingresso no doutorado
em 2016, a participação no Grupo de Pesquisa Ensino e Formação de Educadores em Santa
Catarina (GPEFESC) e no Laboratório de Pesquisas Sociológicas Pierre Bourdieu (LAPSB).
As reuniões desses grupos têm como principal objetivo, a depender de cada semestre letivo,
compreender a pesquisa sociológica, especificamente, aspectos da teoria das práticas sociais de
Pierre Bourdieu analisando os fundamentos filosóficos e sociológicos mobilizados para a
construção de alguns dos seus principais conceitos e apontando as contribuições dessa teoria
para a compreensão de problemas da educação brasileira na contemporaneidade. Assim, a
inserção no GPEFESC e no LAPSB permitiu ampliar as lentes interpretativas, no sentido de
auxiliar na escolha de conceitos/noções que foram essenciais para a pesquisa de tese.
Considerando esses aspectos que auxiliaram no recorte da temática de pesquisa desta
tese, alguns questionamentos emergiram no que se refere à necessidade de investigar se esse
processo de caminhar para o coletivo, para a formação de grupos de pesquisa e constituição de
redes colaborativas se constituíam como os loci por excelência da formação e atuação do
pesquisador internacionalizado.
As questões que orientaram esta pesquisa de doutoramento foram: O movimento de
criação de uma cultura de pesquisa e de grupos foi uma iniciativa dos pesquisadores e/ou é
resultado de uma indução dos órgãos de avaliação e financiamento visando mais e melhor
resultados dos envolvidos com a PG e da própria PG? Em síntese, esta nova ambiência na PG
é fruto do protagonismo de determinadas áreas e/ou resulta de induções externas? Além disso,
de que maneira os grupos de pesquisa funcionam e se organizam? Como os seus participantes
compreendem a internacionalização das pesquisas acadêmicas e a criação de redes de pesquisa
no campo científico? Essas questões nortearam a pesquisa e nos direcionaram na varredura de
bibliografias e na construção dos roteiros para a pesquisa empírica.
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Seja como for que se apresente o cenário – indução e/ou protagonismo dos agentes e
das áreas – um requisito anterior a qualquer passo para esse processo é o de desenvolver
pesquisas. E nesta perspectiva temos situações confrontantes de organização, porém
convergentes em termos do desenvolvimento da pesquisa como pressuposto para a formação
dos grupos. De um lado, a reorganização dos Programas de PG por linhas de pesquisa favoreceu
a organização e atuação dos grupos de pesquisa e, consequentemente, a emergência de um
campo de formação e atuação de pesquisadores (MAZZILLI, 2009). De outro, Saviani (2012,
p. 157), explicita que uma das questões que estiveram na base das dificuldades para a
implementação das inovações propostas inicialmente na organização de programas de PG,
esteve relacionada a uma cultura, a uma prática que prevalecia, segundo a qual “os docentes,
após a realização de sua pesquisa de doutorado passassem a orientar as pesquisas dos alunos
sem, porém, desenvolver projetos próprios” (p. 157).
Nesse sentido, Barreto e Domingues (2012) descrevem cinco diretrizes gerais do VI
Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG), 2011-2020, que deveriam ser observadas,
implementadas por ações específicas e induzidas, e definidas pelo governo e pela sociedade.
Dentre elas, encontra-se o “estímulo à formação de redes de pesquisa e pós-graduação,
envolvendo pareceristas, nacionais e internacionais, no nível da fronteira do conhecimento, com
vistas à descoberta do ‘novo’ e do inédito” (CAPES, 2010, p. 294).
No mesmo contexto, a dimensão internacional passou a constar recorrentemente nas
propostas da educação superior e da pesquisa científica nas últimas décadas. A lógica e os
mecanismos foram implementados nos programas de pós-graduação avaliados pela CAPES
com nota seis e sete na Avaliação Trienal do ano de 2010. Dentre os critérios avaliados
referentes às estratégias empreendidas pelos Programas estão principalmente: a mobilidade
acadêmica, a formação de redes e as trocas entre pares estrangeiros.
Com o intuito de garantir a internacionalização dos PPG com notas de 5 a 7, a CAPES
criou o Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-PrInt), no ano de 2017, via
Edital 41/2017. Apresentaremos este Programa no capítulo 3. Todavia podemos adiantar que o
objetivo

do

edital

era

selecionar

Projetos

Institucionais

e

interinstitucionais

de

Internacionalização de Instituições de Ensino Superior ou Institutos de Pesquisa para, dentre
outros aspectos, estimular a formação de redes de pesquisa internacionais, ampliar as ações de
apoio à internacionalização e promover a mobilidade entre os docentes e discentes dos PPG
selecionados.
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Nesse sentido, analisamos como o CAPES-PrInt, veio sendo materializado no campo
científico da Universidade Federal de Santa Cataria (UFSC), Instituição contemplada pelo
edital, e de que forma a internacionalização das pesquisas é compreendida pelos agentes que
participam da dinâmica do campo científico e que estão inseridos nos PPG selecionados.
Conforme Morosini (2008, p. 293), “no Brasil a internacionalização da educação
superior sempre veio acoplada ao desenvolvimento dos programas de pós-graduação”. Nesse
contexto, a presença de pesquisadores no exterior que, em perspectiva, pode mobilizar parcerias
científicas, é um dos elementos primordiais para a internacionalização da pós-graduação e,
consequentemente, da pesquisa no Brasil.
Bittencourt (2018, s.p.), analisa que “a produção acadêmica sobre processos de
Internacionalização da Educação Superior [...] vem ganhando espaço em Congressos e
Programas de Pós-Graduação em Educação”, porém não há constância dessas discussões “nas
publicações das Reuniões Científicas Nacionais da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (ANPEd), bem como nas Reuniões Científicas Regionais da ANPEd
Sul”. Ainda sobre esse processo e as publicações da ANPEd, Bittencourt (2018, s.p.) conclui:
Dentre as abordagens mais recorrentes nessas publicações quanto à
Internacionalização da Educação Superior estão a mercantilização da
educação através de rankings, acreditações e avaliações externas, os
investimentos do governo em programas de incentivo à internacionalização e
a cooperação internacional na direção da mobilidade acadêmica e de
convênios para o desenvolvimento de pesquisas conjuntas entre instituições.
Por ser um dos eventos mais significativos e atuais no campo da educação e
reunir trabalhos de pesquisadores de todo o Brasil, pode-se dizer que as
Reuniões Científicas da ANPEd/ANPEd Sul congregam, assim, o que vem
sendo dito sobre a Internacionalização da Educação Superior, mas também
nos levam a problematizar a relevância, a atualidade e os enfoques do assunto
no meio acadêmico.

No que diz respeito à necessidade de problematização da temática, Cunha e Broilo
(2008, p. 21) enfatizam que “a internacionalização [...] vem exigindo esforços, no sentido de
estabelecer diálogos acadêmicos que resultem em reconhecimento da credibilidade e
sustentação da produção nacional”.
Face a essas iniciativas, formulamos como hipótese para esta tese que, ao participar das
reuniões dos grupos de pesquisa os pesquisadores desenvolvem/incorporam habitus ou criam
um modus operandi que esteja relacionado a um trabalho coletivo de produção, de criação de
redes e de internacionalização das pesquisas acadêmicas. Desse modo, previmos compreender
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a organização e funcionamento dos grupos de pesquisa e ações desencadeadas pelos
participantes no âmbito individual e enquanto coletivo, vinculados aos grupos de pesquisa.
O objetivo geral da nossa pesquisa foi analisar as políticas públicas destinadas a
pesquisadores para a consolidação de grupos de pesquisa e participação em redes
interinstitucionais e internacionais no intuito de discutir a atuação e a formação de
pesquisadores. Concomitantemente buscamos apreender as suas contradições nos processos de
trabalho dos envolvidos com a PG, o potencial formativo dos grupos de pesquisa a partir da sua
organização e funcionamento e as estratégias de internacionalização que são mobilizadas pelos
integrantes dos grupos.
Considerando esse aspecto e para que o objetivo geral fosse alcançado foram previstos
os seguintes objetivos específicos: - Mapear a produção sobre a gênese dos grupos de pesquisa
no Brasil a partir de políticas públicas; - Investigar propostas e experiências pioneiras de
trabalhos de grupos de pesquisa e sua contribuição para a criação de uma cultura de pesquisa e
de formação de grupos de pesquisadores; - Analisar a organização e o funcionamento dos
grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e sua relação com a
internacionalização das pesquisas acadêmicas; - Caracterizar a organização e atuação de grupos
de pesquisa da UFSC cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq visando
evidenciar as estratégias de internacionalização adotadas; - Analisar os limites e possibilidades
do Programa Institucional de Internacionalização - PrInt/CAPES desenvolvido na UFSC para
implementar processos de internacionalização das pesquisas acadêmicas realizadas pelos seus
grupos de pesquisa.
Para contemplar as questões e objetivos da pesquisa, fizemos inicialmente um
levantamento bibliográfico sobre a institucionalização e o funcionamento da PG stricto sensu e
constatamos que a formação de grupos de pesquisa e a constituição de redes colaborativas pode
ser uma iniciativa de pesquisadores e, também, resultado de uma indução dos órgãos de
avaliação e financiamento visando melhores resultados dos envolvidos com a PG.
Além de analisar como vêm se processando a formação dos grupos de pesquisa e quais
os seus desdobramentos, consideramos relevante historicizar três políticas públicas que
consideramos como iniciativas pioneiras para a criação e disseminação de uma cultura da
pesquisa e da constituição de grupos de pesquisa. Por meio de uma análise documental
investigamos: os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE) proposto pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e em funcionamento
entre as décadas de 1950 e 1960, o Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (CEPE/SC)
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criado em 1963 e proposto pelo Estado de Santa Catarina e o Programa de Intercâmbio, voltado
a estágio de pesquisadores, financiado pelo CNPq e pela CAPES que funcionou de 1981 a 1992.
A primeira política pública pioneira na constituição de grupos de pesquisa surgiu com a
criação dos “Centros Regionais de Pesquisas Educacionais” (CRPE), no quadro do “Centro
Brasileiro de Pesquisa Educacional” (CBPE), iniciativa de Lourenço Filho (1897-1970) e
Anísio Teixeira, quando este ocupava a presidência do INEP. Os “Centros” funcionaram de
meados dos anos de 1950 até o início de 1960 e tinham como objetivo subsidiar políticas
educacionais mediante a pesquisa acerca da realidade educacional brasileira a partir da visão
das Ciências Sociais sobre a educação. Por uma série de fatores, no início dos anos de 1960
foram extintos ou redirecionaram seus objetivos (FERREIRA, 2008), deixando um legado que
precisa ser pesquisado. Embora tenha sido uma experiência efêmera, pesquisar a atuação dos
CRPEs trouxe importantes elementos para compreender os primórdios da cultura da pesquisa
sobre educação no Brasil, bem como o papel indutor de um órgão, no caso, o INEP (WARDE,
2002).
A segunda política pública foi o Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (CEPE).
Este Centro foi criado em 1963 e era vinculado à Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC), tornando-se fundamental para a consolidação estadual da pesquisa em educação. A
intenção de criar esse centro de pesquisa remonta a 1962 quando no Plano de Trabalho da
Secretaria de Educação e Cultura do Estado lia-se como meta a criação de um Conselho
Regional de Pesquisas Educacionais em colaboração com o INEP. O CEPE/SC tinha como
objetivo

intensificar

a

discussão

educacional

indicando

elementos,

por

meio

do

desenvolvimento de pesquisas, que contribuíssem para um projeto educacional para a educação
catarinense.
A terceira política pública está relacionada a uma iniciativa do CNPq, juntamente com
outros órgãos de financiamento. Referimo-nos ao “Programa de Intercâmbio”, desenvolvido
entre 1981-1992, mas que deixou suas marcas indeléveis, especialmente na constituição e
afirmação de muitos Grupos de Trabalho (GTs) da ANPEd, bem como na própria forma de
atuação da Associação. Uma visão da concepção, constituição e do funcionamento desse
Programa de Intercâmbio na área de pesquisa educacional é encontrada em Gatti (2005).
Aprofundaremos as três iniciativas consideradas pioneiras na constituição dos grupos de
pesquisa no próximo capítulo desta tese.
Para a análise dessas políticas públicas destinadas a pesquisadores para a consolidação
de grupos de pesquisa partimos da compreensão, corroborando com Ball (1994) e Taylor
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(1997), de que quando analisamos uma política precisamos considerar outras políticas e textos
a ela relacionados, visto que as políticas, especificamente, as educacionais estão vinculadas
também às políticas de outros campos.
Para que os pontos de convergência e de contradição sejam analisados é necessário ler
os textos considerando o tempo e o contexto no qual foram produzidos comparando-os com
outros escritos no mesmo período e local (BOWE; BALL, 1992).
Nessa mesma direção Shiroma, Campos e Garcia (2005, p. 430-1) indicam que:
As recomendações presentes nos documentos de política educacional
amplamente divulgados por meios impressos e digitais não são prontamente
assimiláveis ou aplicáveis. Sua implementação exige que sejam traduzidas,
interpretadas, adaptadas de acordo com as vicissitudes e os jogos políticos que
configuram o campo da educação em cada país, região, localidade; tal
processo implica, de certo modo, uma reescritura das prescrições, o que coloca
para os estudiosos a tarefa de compreender a racionalidade que os informa e
que, muitas vezes, parece contraditória, fomentando medidas que aparentam
ir em direção contrária ao que propõem.

De acordo com Ball (1994), as políticas são processos e resultados. Atribuímos
significados diferenciados na maneira de pesquisá-las e interpretá-las dependendo do nosso
entendimento sobre o conceito de política.
Em termos metodológicos, utilizamos os pressupostos explicitados por Lüdke e André
(2005) e Sarmento (2011) ao abordarem as estratégias metodológicas do estudo de caso. Lüdke
e André (2005) indicam que o estudo de caso tem um campo de trabalho mais específico: é o
estudo de um caso, sendo este sempre bem delimitado e de contornos claramente definidos. O
caso se destaca por se constituir numa unidade dentro de um sistema mais amplo. Além disso,
corroboramos com Sarmento (2011, p.1) quando afirma que:
[...] ainda que na escolha de investigações do tipo ‘estudo de caso’ participem
diferentes abordagens e correntes teóricas e que, ademais, as diferentes
práticas investigativas concretas envolvam paradigmas epistemológicos e
perspectivas metodológicas bem distintas, a verdade é que tal formato
apresenta a plasticidade suficiente para que, sendo utilizado de forma tão
diferenciada, possa permanecer como poderosamente presente na base de
alguns dos mais importantes contributos para o estudo das escolas e demais
organizações sociais.

Utilizamos como campo de pesquisa a UFSC por entendermos que esse campo
científico tem o universal contido nele e, com isso, teremos uma visão do geral nesse particular.
Desenvolvemos um estudo de caso na UFSC, via questionários e entrevistas com líderes de
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grupos de pesquisa, contemplando todas as áreas de conhecimento do CNPq 2 . Antes de
fazermos a pesquisa empírica submetemos os roteiros do questionário e da entrevista ao Comitê
de Ética em pesquisas com seres humanos e tivemos aprovação para o desenvolvimento da
pesquisa (APÊNDICE A).
No primeiro semestre de 2018 realizamos uma pesquisa com/no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq para localizarmos os grupos de pesquisa da UFSC. No segundo semestre de
2018 realizamos um mapeamento via questionários online (APÊNDICE B) com todos os líderes
de grupos de pesquisa da UFSC cadastrados no Diretório do CNPq. Dos 624 líderes de grupos
de pesquisa da Instituição (IES), contamos com 101 respondentes. O questionário encaminhado
estava dividido em duas partes: na primeira, procuramos levantar dados sobre contexto pessoal
(trajetória de formação e inserção na Pós-graduação); na segunda, tínhamos como objetivo
obter dados sobre a organização e funcionamento do Grupo de Pesquisa, assim como a
compreensão de cada líder acerca das discussões atuais sobre a internacionalização dos Grupos
de Pesquisa.
Na análise dos questionários os respondentes convergiam em indicar o Programa
Institucional de Internacionalização

(PrInt) como

estratégia de internacionalização

via

grupos/redes de pesquisa. Esses dados fizeram com que criássemos um objetivo específico para
tratar sobre o recente Programa a partir do estudo dos editais, dos projetos submetidos e
inserimos no roteiro de entrevistas questões relativas ao CAPES-PrInt na UFSC.
Realizamos entrevistas semiestruturadas, visto que estas oferecem ao entrevistador uma
maior possibilidade de se manter centrado nos seus objetivos. São “conversas com finalidade”
(MINAYO, 2008, p. 64) e que oferecem “amplo campo de interrogativas, fruto de novas
hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas dos informantes (TRIVIÑOS,
1987, p. 146).

Baseando-nos em Minayo (2008) e Triviños (1987) fizemos 13 entrevistas

semiestruturadas (APÊNDICE C) com gestores da UFSC, membros do Comitê Gestor do
PrInt/UFSC, coordenadores/vice coordenadores/ex-coordenadores3 e líderes dos grupos de
pesquisa da UFSC vinculados a Programas de Pós-Graduação que possuem notas 6 e 74 . Um
2 As áreas de conhecimento do CNPq são: 1.00.00.00-3 Ciências Exatas e da Terra; 2.00.00.00-6
Ciências Biológicas; 3.00.00.00-9 Engenharias; 4.00.00.00-1 Ciências da Saúde; 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias;
6.00.00.00-7 Ciências Sociais Aplicadas; 7.00.00.00-0 Ciências Humanas; 8.00.00.00-2 Linguística, Letras e
Artes; Outras.
3 Algumas entrevistas foram realizadas com vice coordenadores desses Programas de PG avaliados com
notas 6 ou 7, por conta de disponibilidade e outras foram realizadas com ex-coordenadores pelo fato de recente
mudança de gestão. Os recém-eleitos coordenadores indicaram, para entrevista, os ex-coordenadores devido à
vivência do processo por parte destes.
4 A escala de avaliação da CAPES para os Programas de Pós -graduação (PPG) stricto sensu no Brasil
vai de 1 a 7. A partir da nota 3 o PPG entra no Sistema Nacional de Pós -graduação (SNPG). Um dos critérios para
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dos critérios para alcançar esta avaliação é o da internacionalização, por isso a opção por esses
Programas. Para garantir a representatividade, no contexto da UFSC, realizamos entrevistas
com, pelo menos, um representante de cada área do conhecimento do CNPq.
Com as entrevistas tínhamos o objetivo de aprofundar algumas questões indicadas pelos
líderes de grupos de pesquisa da UFSC nos questionários, entre elas: descrição sobre as
dinâmicas e funcionamento dos grupos de pesquisa; detalhamento sobre como compreendem o
processo de internacionalização e se há parcerias internacionais nos seus PPGs; relato sobre
como foi construído o Programa Institucional de Internacionalização da UFSC e se participaram
desse processo.
Por meio dos questionários e das entrevistas prevíamos identificar de que maneira o
processo de internacionalização está presente nas ações dos pesquisadores da UFSC seja
enquanto líderes de grupos de pesquisa, e/ou ocupando cargos na gestão da IES e/ou do Comitê
Gestor do PrInt e de que forma esses pesquisadores vão desenvolvendo um modus operandi ou
criando habitus que convergem com o processo de internacionalização das suas pesquisas e dos
seus respectivos grupos de pesquisa.
Para que os objetivos fossem alcançados mobilizamos dois conceitos desenvolvidos por
Bourdieu (2004), notadamente o de campo científico e habitus. Esses conceitos nos auxiliaram
a compreender o contexto no qual os grupos de pesquisa estão inseridos – o campo científico –
e, também o conjunto de práticas que estão sendo mobilizadas na dinâmica dos grupos de
pesquisa – o habitus. Além disso, temos presente que essa escolha favorece a construção de
uma análise sociológica acerca do fenômeno estudado. Utilizamos a vigilância epistemológica5
e o pensar relacional6 na escolha dos conceitos (BOURDIEU, 1989) e no processo de pesquisa
como um todo.
Comungamos com o autor e seus colaboradores em relação ao fato de que uma das
tarefas desafiadoras para o pesquisador é a definição da metodologia e a constante vigilância
epistemológica (BOURDIEU, CHAMBOREDON, PASSERON, 2002) durante o percurso da

alcançar as notas 6 e 7 é que os programas tenham a internacionalização presente. Os programas que forem
avaliados com notas 6 e 7 “são transferidos para o programa de fomento Programa de Excelência Acadêmica
(PROEX), o que garante maior autonomia e flexibilidade na gestão dos recursos recebidos”. Fonte: CAPES, 2019.
Disponível em: https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/19072019_Relatorio Tecnico-DAV-Avaliacao-Multidimensional-PPG.pdf
5 A vigilância epistemológica está relacionada ao fato de os dados, as análises, as escolhas e a teoria
serem “vigiados” estando em conformidade e coerentes a proposta do estudo (BOURDIEU, CHAMBOREDON e
PASSERON, 2015).
6 O modo de pensar relacional para Bourdieu (2001) é o primeiro preceito para construir o objeto de
pesquisa nas ciências sociais. Trata-se de colocar em dúvida objetos pré-construídos, rompendo com o senso
comum e pensando a diferenciação social como forma de um espaço de relações.

33
pesquisa. Faz-se necessário um recorte temático e a definição de objetivos bem delineados para
que o estudo tenha relevância científica e possa, de fato, contribuir para a área. Além disso,
pensar de forma relacional, mobilizando os conceitos que são pertinentes ao objeto de estudo
auxilia o pesquisador a compreender as nuances da pesquisa e a dialogar com as suas escolhas
durante a trajetória investigativa.
CONCEITOS CENTRAIS DA PESQUISA
Um conjunto de termos, dada sua centralidade e presença no decorrer de levantamento
bibliográfico e dos dados, bem como da análise da pesquisa como um todo, serão definidos
brevemente

na

sequência.

Estamos

nos

referindo

aos

conceitos

de

globalização,

internacionalização, grupos/redes de pesquisa, campo científico, e habitus. Dialogamos
com autores que tratam dessas temáticas de modo a compreender e a explicitar a acepção com
que foram utilizados.
A seguir trataremos de cada um separadamente, embora tendo presente que são
conceitos que, no processo, estão articulados e que precisam ser apreendidos de forma
relacional.
Globalização
A globalização é um processo histórico e social que atinge os indivíduos e suas formas
coletivas de sociabilidade. Inauguram-se novos processos e estruturas sociais que demandam
dos agentes novas maneiras de viver e se relacionar no mundo social. A globalização, conforme
Ianni (1998), pode ser entendida como uma nova condição e possibilidade de reprodução do
capital surgida principalmente após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando
começaram a predominar os movimentos e as formas de reprodução do capital em escala
internacional.
Por sua vez, Montaño e Duriguetto (2011), evidenciam que “a partir da crise e
dissolução do Bloco Soviético (1991) ocorreu uma ampliação do mercado mundial comandado
pelo capital, já que “os países que compunham a maioria do campo socialista passaram a se
inserir na economia capitalista” (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2011, p. 189). O capital
financeiro, dessa forma, encontra outras possibilidades de materialização que estão diretamente
relacionadas à globalização, entendida como um processo de “mundialização do capital”
(CHESNAIS, 1996) que “foi iniciado com a expansão marítimo-comercial desde o século XV,
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pela primeira vez, potenciado pelo desenvolvimento tecnológico [...] e com a incorporação dos
países da extinta União Soviética ao mercado capitalista, conseguindo abarcar praticamente o
planeta inteiro” (MONTAÑO, DURIGUETTO, 2011, p. 191).
Tendo presente os aspectos sócio-históricos citados, compreendemos que o conceito
de globalização é complexo devido a sua relação com os aspectos macrossociais da sociedade
capitalista. Articulando-o com as políticas públicas para a educação superior nos questionamos
de que maneira a globalização influencia as políticas públicas para a educação superior dos
países, inclusive, as que se referem à internacionalização? Entendemos que a globalização ou a
mundialização

do

capital possibilitam,

dentre

outros

aspectos: maior

facilidade

de

comunicação, mobilidade física, mobilidade das empresas em busca de países com força de
trabalho mais barata (e com mínima qualificação) e legislação trabalhista mais flexível; maior
influência das políticas de outros países, sobre as políticas de cada estado-nação, especialmente
via os organismos internacionais7 (OI), já que eles podem ser considerados um intelectual
coletivo importante nesse processo.
Dito isso, nesse cenário globalizado, há muito mais interferências operando na
definição de políticas públicas para a educação superior do que apenas o Estado ou o governo,
dentre elas podemos citar: os outros países, os organismos internacionais, os intelectuais, os
rankings e etc. Além dos organismos internacionais, que operam criando concepções de
qualidade educacional, e reestruturação dos sistemas, também os rankings são utilizados com
esse mesmo intuito. Os rankings tem uma dupla influência direta: estão relacionados tanto à
dimensão da formulação da política, quanto o incentivo sobre a competitividade internacional
por posições. E esse movimento ganha força e materialidade mundial neste momento histórico
com a ênfase do capitalismo financeiro e com a mundialização do capital.
No tocante aos diferentes significados e apropriações do processo de globalização
Boaventura de Souza Santos analisa que “longe de ser consensual, é [...] um vasto e intenso
campo de conflitos entre grupos sociais, Estados e interesses hegemônicos, por um lado, e
grupos sociais, Estados e interesses subalternos, por outro; e mesmo no interior do campo
hegemônico há divisões mais ou menos significativas”. (SANTOS, 2001, p. 33).

7

Os organismos internacionais são considerados espaços de ampla disputa geopolítica e estratégica.
São instituições internacionais criadas pelas principais nações do mundo com o objetivo de trabalhar para o pleno
desenvolvimento das diferentes áreas da atividade humana. No que se refere ao âmbito geopolítico, econômico e
humanístico global, podemos destacar algumas delas dada sua importância: Organização das Nações Unidas
(ONU), Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM),
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE).
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Com a constituição de uma economia cada vez mais globalizada vem multiplicando-se
as demandas econômicas para as universidades e para as políticas de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I). Com isso, visualiza-se uma agenda cada vez mais globalizada na qual “a
globalização é vista como sendo construída por meio de três conjuntos de atividades
relacionadas entre si, econômicas, políticas e culturais” (DALE, 2004, p. 436). Essas atividades
impactam a Educação Superior, especialmente, no âmbito da pós-graduação e da pesquisa.
Conforme Dias Sobrinho (2005, p. 169):
A globalização provoca mudanças na educação superior. De modo mais
significativo nos países de industrialização avançada, induz novos temas e
práticas de pesquisa, difunde rápida e amplamente os resultados e aplicações
das investigações. Isso tem reflexos nas atitudes dos pesquisadores e suas
relações com a ciência e a sociedade. Três aspectos ao menos é importante
destacar. O primeiro é quantitativo: nos últimos cinquenta anos, e de modo
crescente, a humanidade vem apresentando um acúmulo de conhecimentos
incomparavelmente superior a qualquer outro período. Uma segunda
observação diz respeito a uma mudança na esfera da produção dos
conhecimentos, especialmente caracterizada por uma tendência de passagem
da ciência básica, muitas vezes da pesquisa desinteressada, para os contextos
de aplicação e de controle do conhecimento. O impacto disso, e esse é o
terceiro aspecto, é muito grande tanto nas esferas mais alargadas quanto nas
micro dimensões da vida.

Como se pode observar, a produção do conhecimento tornou-se objeto de disputa no
panorama da globalização econômica, sendo que “a globalização não é simplesmente a
continuação da internacionalização tradicional. Trata-se de um fenômeno muito mais complexo
e plurirreferencial” (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 165). Nesse contexto, “a internacionalização
da educação superior é uma das formas para se responder ao impacto da globalização”
(BACKES et al, 2014, s/p).
Precisamos, com isso, pensar em outras formas de efetivar a globalização.
Corroboramos com Milton Santos (2003) quando preconiza uma globalização que priorize os
princípios democráticos e que seja cidadã. Partindo desses pressupostos Santos explicita:
Diante do que é o mundo atual, como disponibilidade e como possibilidade,
acreditamos que as condições materiais já estão dadas para que se imponha a
desejada grande mutação, mas seu destino vai depender de como
disponibilidades e possibilidades serão aproveitadas pela política. Na sua
forma material, unicamente corpórea, as técnicas talvez sejam irreversíveis,
porque aderem ao território e ao cotidiano. De um ponto de vista existencial,
elas podem obter um outro uso e uma outra significação. A globalização atual
não é irreversível. (2003, p.169)
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Considerando esses aspectos, esse conceito será mobilizado na tese, auxiliando no
processo de articulação com o conceito de internacionalização.
Internacionalização
A categoria internacionalização está “articulada ao processo de globalização, requer
novas competências de cunho internacional, as quais geram uma série de demandas para as
instituições de educação superior, as profissões e os pesquisadores” (BACKES et al, 2014, s/p).
Conforme Knight há uma associação entre globalização e internacionalização, mas são
categorias diferentes. A autora explica:
A globalização tem seu foco no fluxo mundial de ideias, recursos, pessoas,
economias, valores, culturas, conhecimento, bens, serviços e tecnologias. A
internacionalização enfatiza o relacionamento entre as nações, povos,
culturas, instituições e sistemas. A diferença entre o conceito de fluxo mundial
e a noção dos relacionamentos entre as nações é ao mesmo tempo notável e
profunda. A internacionalização do ensino superior recebeu da globalização
influências positivas e negativas, e embora os dois processos sejam
fundamentalmente diferentes, há entre eles um elo de grande proximidade.
(2012, p. 65).

De Wit (2013) aponta a necessidade do conceito de internacionalização ser repensado
considerando as transformações que estão acontecendo no mundo e destaca que esse processo
tem sido considerado como um fim em si mesmo e não como um meio para alcançar melhores
resultados referentes à qualidade no ensino e na pesquisa. Destaca-se uma preocupação maior
com metas quantitativas.
No âmbito dos países centrais “a internacionalização é dada como positiva e a discussão
refere-se à resolução de problemas e à construção de estratégias para que o processo ocorra da
melhor maneira possível” (MOROSINI; NASCIMENTO, 2017, p. 7). E reforçam que no caso
brasileiro, a dimensão nacional
[...] retrata a forte presença do estado nacional na educação superior,
construção histórica do período colonial, quando da criação das instituições
de ensino universitário no país. Reflete posturas paradigmáticas da formação
de recursos humanos de alto nível para competir num mercado internacional
no qual o trânsito por países desenvolvidos exige qualificação. Representa,
também, em menor escala, a abertura para os países latino-americanos e
africanos num paradigma de solidariedade.
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Com isso, os princípios que orientam a internacionalização podem basear-se na ideia
de cooperação, troca, parcerias, aprimoramento, desenvolvimento conjunto. Todavia, a
internacionalização no campo científico também está permeada pela concorrência e pelos
interesses individuais em busca da excelência.
Grupos/Redes de pesquisa
O conceito “grupos/redes de pesquisa” nos auxiliará no que se refere aos vínculos
acadêmicos que são criados por pesquisadores brasileiros e estrangeiros que desenvolvem,
geralmente, temáticas similares de pesquisa. As parcerias estabelecidas possibilitam a
efetivação de redes, entre instituições, grupos de pesquisa e pesquisadores. A mobilidade
acadêmica e a participação em eventos das áreas são oportunidades de trocas para produções
conjuntas nacionais e internacionais.
O livro organizado por Denise Leite e Elizeth Gonzaga dos Santos Lima
Conhecimento, Avaliação e Redes de Colaboração: produção e produtividade na universidade
nos auxilia na compreensão da categoria “redes de pesquisa”, visto que as autoras empregam a
expressão “teia de conhecimento” ao se referirem aos contatos realizados pelos pesquisadores
e grupos de pesquisa. De acordo com as pesquisadoras
[...] para cada pesquisa se forma uma rede, uma teia diferente; para cada
circunstância, tempo e lugar, uma nova teia será produzida. Teias de
conhecimento são tecidas por dentro da rede de pesquisa de forma deliberada.
A metáfora se ajusta aos grupos de investigação institucionais, tais como
aqueles registrados junto ao Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As
teias se estabelecem conforme as necessidades ou oportunidades visualizadas
por seus membros e podem adquirir diferentes formatos em busca da melhor
proposição para produzir, ampliar ou ratificar conhecimentos. Dessa maneira,
as teias de conhecimento são flexíveis, pois se armam e desarmam conforme
as circunstâncias e relações entre os participantes dos grupos. Conectar
parceiros de investigação através das redes de pesquisa proporcionaria a
fruição da troca de experiências, saberes, oportunidades de produção de
conhecimento, materializado em publicações que multiplicam autorias. Por
outro lado, podem carrear dificuldades de relacionamento, pontos fracos na
rede, competição, repetição de erros, frustrações e conflitos. (LEITE, LIMA
et al, 2012, p. 293-294)

As redes de pesquisa estão diretamente relacionadas aos grupos de pesquisa, visto que
as parcerias podem ser realizadas entre grupos e entre pares. Nesse sentido, a visibilidade do
grupo de pesquisa é importante para a criação de uma rede.
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Segundo Mocelin (2009, p. 48), a partir de averiguação via grupo de pesquisa, podem
ser observadas e acompanhadas as redes de grupos de pesquisa, demonstrando as relações
institucionais dos grupos e seu papel no desenvolvimento da pós-graduação no País. Ou seja,
“se formam as redes institucionais, nas quais se poderiam observar e acompanhar os vínculos
entre organizações, institutos, empresas, universidades e demais organizações”.
Campo científico
No que se refere ao conceito de campo e, especialmente campo científico, Bourdieu
(1974), o articula à noção de habitus, quando indica que os agentes que constituem um campo
são portadores de determinado habitus. Bourdieu (1974, p. 89) analisa que “um campo, e,
também, o campo científico, se define entre outras coisas por meio de definição dos objetos de
disputas e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputa e aos interesses
próprios de outros campos”. E continua afirmando que “para que um campo funcione, é preciso
que haja objetos de disputas e pessoas prontas para disputar o jogo, dotadas de habitus que
impliquem o conhecimento e reconhecimento das leis imanentes do jogo dos objetos de disputas
etc.”. (BOURDIEU, 1974, p. 89).
A ênfase no campo científico como um dos campos de produção cultural está
relacionada às possibilidades que a teoria de campo em Bourdieu traz para o entendimento dos
discursos dos intelectuais e suas formulações dentro da dinâmica de diferentes contextos.
De acordo com Bourdieu (1983a; 2004; 2011) o conceito de campo é definido como um
espaço estruturado de posições onde os agentes disputam a obtenção e manutenção de/em
posições dominantes como em um jogo, no qual, mais ou menos conscientes das regras
preestabelecidas, se dispõem a participar. Cada campo possui propriedades e regras específicas
funcionando desta forma como microcosmos autônomos que compõem o mundo social. “Há
tantos interesses quanto campos, enquanto espaços de jogo historicamente constituídos, com
suas instituições específicas e suas leis próprias de funcionamento” (BOURDIEU, 2004, p.
126).
O campo científico, conforme Bourdieu, é um universo intermediário entre os dois
polos, lugar onde “estão inseridos os agentes e as instituições que produzem, reproduzem ou
difundem [...] a ciência”. (2004, p. 20). Nesse sentido esse conceito é primordial para
compreendermos o lócus da pesquisa: a Universidade Federal de Santa Catarina.
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Habitus
Uma das noções mais polêmicas de Bourdieu (2005; 2009), o habitus, é um sistema de
disposições, maneiras de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que levam o indivíduo a agir
de determinada forma em uma circunstância dada. As disposições são flexíveis, desse modo
não são nem mecânicas, nem determinísticas e são adquiridas pela interiorização das estruturas
sociais. Além disso, carregam uma história individual e coletiva que pode ser internalizada de
tal maneira que o indivíduo chega a ignorar que existem, transformando-se em rotinas corporais
e mentais inconscientes (THIRY-CHERQUES, 2006).
Conforme Bourdieu (2009, p. 87) o habitus é um
Sistema de disposições duráveis e transponíveis, estruturas estruturadas,
predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, ou seja, como
princípios geradores e organizadores de práticas e de representações que
podem ser objetivamente adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção
consciente de fins e o domínio expresso das operações necessárias para
alcançá-los, objetivamente “reguladas” e “regulares” sem em nada ser produto
da obediência a algumas regras e, sendo tudo isso, coletivamente orquestradas
sem ser produto da ação organizadora de um maestro. (BOURDIEU, 2009, p.
87).

Como princípio gerador e unificador de uma coletividade, o habitus, que é tanto
individual quanto coletivo, retraduz as características intrínsecas e racionais de uma posição e
estilo de vida unitário (BOURDIEU, 2005). Desse modo, o habitus é uma interiorização da
objetividade social que produz uma exteriorização da interioridade e que não está inscrito só no
indivíduo, mas, também, no campo que circunscreve um habitus específico, como investigamos
com os grupos de pesquisa situados em um determinado campo científico, a UFSC.
O conceito de habitus estará presente nas nossas análises com o intuito de
compreendermos os “ajustamentos” que os agentes (pesquisadores) fazem com relação à
indução ao processo de internacionalização e quais são os discursos defendidos sobre essa
temática.
De acordo com Valle (2008, p. 105), o conceito de habitus “traduz os sistemas de
percepção e ação duravelmente interiorizados e as estruturas objetivas, incorporadas por uma
fórmula unificadora das práticas. O habitus assegura a interiorização da exterioridade,
ajustando a ação do agente a sua posição social”.
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As duas noções, habitus e campo científico, juntamente com a noção de capitais8 , nos
auxiliarão a compreender de modo relacional (BOURDIEU, 1989) e a partir da análise dos
dados da pesquisa, o movimento de passagem do pesquisador individual induzido ao
pesquisador coletivo, que mobiliza estratégias via, principalmente, grupos de pesquisa para a
socialização e internacionalização das pesquisas acadêmicas.
ESTRUTURA DA TESE
Esta tese está estruturada em quatro capítulos, somada a esta introdução que apresenta
os caminhos que foram percorridos para que fosse desenvolvida esta pesquisa considerando os
seguintes elementos: contextualização da temática, justificativa e relevância do estudo,
questionamentos orientadores, hipótese, objetivos da pesquisa, escolhas metodológicas e
conceitos centrais da pesquisa. O objetivo foi situar o leitor sobre os elementos de contexto e
contribuir para futuras pesquisas que estejam relacionadas à temática.
No capítulo 1 “A institucionalização da pós-graduação e da pesquisa no Brasil”
apresentamos, inicialmente, marcos históricos e legais acerca da pesquisa e da PG no Brasil.
Depois, mapeamos a produção sobre a gênese dos grupos de pesquisa no Brasil a partir de
políticas públicas investigando propostas e experiências pioneiras de trabalhos de grupos de
pesquisa e sua contribuição para a criação de uma cultura de pesquisa e de formação de grupos
de pesquisadores. Expusemos, também, a produção acadêmica sobre a temática com o objetivo
de situar o leitor sobre a revisão de literatura realizada no Catálogo de Teses e Dissertações, no
Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Cataria (UFSC) e a análise de duas
pesquisas de doutorado sobre a internacionalização na/da UFSC.
Em “A organização e o funcionamento dos grupos de pesquisa da UFSC”, capítulo 2,
fizemos a descrição da empiria com base nos dados coletados via questionários e entrevistas.
Os objetivos são analisar a organização e o funcionamento dos grupos de pesquisa da UFSC e
sua relação com a internacionalização das pesquisas acadêmicas e caracterizar a organização e
atuação desses grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
na tentativa de evidenciar as estratégias adotadas nas reuniões. Apresentamos também o

8

Podemos citar, baseando-nos em Bourdieu (1996; 1998), que algumas formas de capitais norteiam as
disputas dentro do campo científico e se inter-relacionam conforme as demandas do próprio campo: o capital
econômico, o capital social, o capital cultural e o capital simbólico. O acúmulo de capitais tem como resultado
uma classificação dos agentes no mundo social e a legitimidade e importância de cada um deles está relacionada
ao peso relativo que possuem em determinado campo.
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contexto pessoal dos líderes de grupos de pesquisa da IES de modo a contribuir com a análise
da trajetória de formação e inserção na Pós-graduação.
No capítulo 3 “A internacionalização da Educação Superior: o CAPES-PrInt em foco”
analisamos a política de apoio à internacionalização dos programas de pós-graduação e a
institucionalização do CAPES-PrInt na UFSC. Para tal, fizemos uma análise documental e
apresentamos elementos da pesquisa empírica realizada junto aos líderes de grupos de pesquisa
e gestores. Também tratamos sobre os limites e possibilidades do Programa CAPES-PrInt
desenvolvido para implementar processos de internacionalização das pesquisas acadêmicas
realizadas pelos seus grupos de pesquisa.
Em “Do Pesquisador individual ao pesquisador coletivo: as experiências dos líderes
dos grupos de pesquisa da UFSC”, capítulo 4 da tese, analisamos como os líderes
compreendem as discussões atuais sobre a internacionalização dos Grupos de Pesquisa e se
utilizam estratégias para criar interlocuções com integrantes de grupos de pesquisa de outros
países evidenciando um movimento de passagem de um pesquisador individualizado para um
pesquisador coletivo.
Nas considerações finais apresentamos uma síntese do processo de pesquisa e quais são
os principais elementos verificados a partir dos objetivos propostos. Fizemos uma retomada do
que foi proposto inicialmente e o que conseguimos efetivamente construir no processo de
pesquisa. Além disso, indicamos quais são as possíveis contribuições da pesquisa e
questionamentos para futuras pesquisas na área.
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1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DA PESQUISA NO BRASIL
Nesse capítulo apresentamos, inicialmente, os marcos históricos e legais sobre a
institucionalização da pós-graduação e da pesquisa no Brasil. Depois, analisamos propostas e
experiências de trabalhos de grupos de pesquisa e sua contribuição para a criação de uma cultura
de pesquisa e de formação de grupos de pesquisadores. Além disso, expusemos a produção
acadêmica sobre a temática a partir da revisão de literatura sobre o processo de
internacionalização das pesquisas acadêmicas e a criação de redes/grupos de pesquisa.
Embora haja registros que apontem iniciativas relacionadas à implementação da PG
desde o início dos anos 1930 (SAVIANI, 1999), apenas com a criação da CAPES e do CNPq,
no início da década de 1950, podemos afirmar que a PG brasileira foi efetivamente reconhecida
como um novo nível de ensino e como um meio de dar respostas a demandas da sociedade.
Nesse contexto, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN n.
4024/61, previa em seu artigo 69, letra b, que nos estabelecimentos de ensino superior poderiam
ser ministrados, entre outros, cursos “de pós-graduação, abertos à matrícula de candidatos que
haja concluído o curso de graduação e obtido o respectivo diploma”. Esta é a única menção à
PG nesta Lei. Conforme Cunha (1988, p. 46) “nos anos 60, apesar do regime autoritário em
processo de acirramento [...], houve uma busca de alianças com professores e pesquisadores, o
que permitiu o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa”.
Passados pouco mais de quatro anos, o Ministro da Educação e Cultura 9 , considerando
que a manifestação na LDB a respeito da PG era “imprecisa”, “vaga” e “nebulosa”, encaminhou
solicitação à Câmara de Educação Superior (CES) do Conselho Federal de Educação (CFE)
para que regulamentasse a PG. Respondendo à solicitação, a CES exarou o Parecer n. 977/65.
Por meio deste, os Conselheiros definiram níveis e finalidades da PG. Desse modo,
conceituaram e normatizaram os cursos desse nível no Brasil. De acordo com Cury (2005, p.
10): “Pode-se afirmar que, do ponto de vista doutrinário, em matéria oficial, esse parecer
continua sendo a grande, senão a única referência sistemática da pós-graduação em nosso país”.
Assim sendo, a partir de 1965 é dado o primeiro passo nessa direção – na especificidade da área
de educação -, com a criação do Curso de Mestrado em Educação da Pontifícia Universidade
Católica (PUC) do Rio (CURY, 2005).

9 Flávio Suplicy de Lacerda foi ministro da Educação no governo Castelo Branco, de 15 de abril de
1964 a 8 de março de 1965, e de 22 de abril de 1965 a 10 de janeiro de 1966.
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A análise de Cury, colando-se ao parecer no que diz respeito aos aspectos regulatórios
e doutrinários, distancia-se e distingue-se pela qualificada abordagem de questões sobre as
quais há convergência na comunidade científica, sem deixar de posicionar-se em relação a
aspectos contraditórios, como é o caso de, efetivamente, a PG brasileira receber o decisivo
impulso expansivo no decorrer do regime de exceção que imperou no país a partir de 1964.
Conforme suas palavras: “Foi no regime militar que a pós-graduação se desenvolveu como
patrimônio institucional da qualificação de docentes e como elemento fundamental da criação
de um sistema nacional de ciência e tecnologia” (2005, p. 15). Considera também que o grande
impulso dado à PG se relaciona a uma espécie de atrelamento pretendido e alcançado pelo
regime, de desencadear estratégias na direção de renovar, reformar a universidade a fim de
conseguir que a docência, a pesquisa, a ciência e a tecnologia fossem colocadas a serviço dos
desígnios do sistema implantado no Brasil.
Contudo, ao atrelar os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs) aos Planos
Nacionais de Desenvolvimento (PND), ao mesmo tempo em que a ditadura logra, em parte, os
objetivos de um pretendido “Brasil grande” (SAVIANI, 1999), no contexto de um
“autoritarismo

triunfante”

(FRIGOTTO,

1997),

subsidia

a

PG,

reforçando-a.

Complementarmente, nos quadros universitários da PG, conta-se com muitos acadêmicos que
haviam, no período, realizado seus mestrados e doutorados com recursos públicos no exterior
ou se qualificado no país nos raros cursos de PG até então existentes.
São leituras, seja da íntegra do parecer, seja do texto de Cury, importantes, dado que
esse documento, como marco legal, é o “texto fundador da pós-graduação sistemática do Brasil”
(CURY, 2005, p. 10). O autor aponta os problemas, mas não deixa de reconhecer avanços,
embora possam ser decorrências que não foram previstas pelo legislador e pelos responsáveis
pela implementação da legislação. É o próprio autor que menciona o fato de que o único
governo que extinguiu a CAPES - ainda que por pouco tempo -, foi um presidente (Collor,
1990-1992) democraticamente eleito. O texto desafia a que se faça um esforço no sentido da
crítica e do reconhecimento de uma iniciativa que coincide com a implementação da PG stricto
sensu no Brasil, em 1965, ano em que é criado o primeiro mestrado em educação, na PUC-Rio.
Quatro anos depois é emitido o Parecer CFE n. 77/69, cujo objetivo básico foi a
normatização dos cursos de PG. Este dispositivo complementou o Parecer CSE 977 de 1965,
regulando aquilo que dispunha a Lei n. 5540/68, da Reforma Universitária, quanto à
validade/validação dos diplomas de cursos de PG.
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Duas décadas depois, a aprovação de uma nova Constituição Federal para o país (1988),
a transformação da CAPES em Fundação no início da década de 1990 e uma nova Lei de
Diretrizes e Bases para a educação brasileira (LDBEN n. 9394/96) também contribuíram para
o processo de expansão do ensino superior e da PG stricto sensu.
No que se refere à institucionalização e ao funcionamento da PG stricto sensu, voltada
inicialmente à formação de docentes, porém gradativa e concomitantemente ao predomínio da
formação de pesquisadores, consideramos relevante mencionar contribuições advindas de obras
que tratam do protagonismo de Anísio Teixeira (1900-1971), na sua atuação, seja na
organização de universidades, seja na criação do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP), ao qual inicialmente a “Campanha” de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) esteve vinculada. Dentre estas contribuições é possível ter-se uma visualização desse
processo com Mendonça (2003), quando analisa a PG e a reconstrução da universidade
brasileira no artigo “A pós-graduação como estratégia de reconstrução da universidade
brasileira”. Além dela, a coletânea organizada por Bianchetti e Sguissardi (2009) “Dilemas da
pós-graduação. Gestão e avaliação” compõem-se de textos que abordam e permitem que se
tenha uma visão de conjunto da temática.
Nas últimas décadas, transformações de caráter institucional da PG, desencadeadas para
além das mudanças conjunturais e estruturais introduzidas pela CAPES, vêm modificando a
forma de organização e funcionamento da PG. Conforme Hostins (2006, p.150),
[...] o ano de 1996 marca a proposição de mudanças na sistemática de
avaliação da pós-graduação. A CAPES introduz um ‘novo paradigma de
referência’, fortalecida pela concepção de que era necessário introduzir
indicadores que pudessem expressar os níveis de concorrência e de
competitividade entre os programas.

A autora continua analisando que “o posicionamento assumido pela CAPES, baseado
nessa ‘nova configuração’ é evidente: para impulsionar a internacionalização é necessário
induzir os Programas à competitividade, à inovação e ao empreendedorismo, tal como funciona
a lógica do setor corporativo empresarial” (HOSTINS, 2006, p.150).
Com isso, classificações, ranqueamentos, pressões por resultados, produtivismo 10 ,
indução para a internacionalização e a consequente avaliação positiva ou negativa advindas dos

10

Fenômeno decorrente de processos avaliativos da PG, o produtivismo acadêmico caracteriza-se pela
valorização da quantidade da produção acadêmica secundarizando sua qualidade. De acordo com Luz (2005, p.
43) o produtivismo acadêmico é o “[...] o quantum de produção intelectual, sobretudo bibliográfica, desenvolvida
num espaço de tempo específico, crescente de acordo com a qualificação acadêmica (‘titulação’) do
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órgãos de avaliação e financiamento aos Programas de Pós-graduação (PPG) têm impactado no
trabalho dos envolvidos com a PG, mais especificamente, dos pesquisadores.
Com a institucionalização da PG uma relação importante foi ganhando destaque.
Formas individuais de produção acadêmica e/ou coletivas com parceiros nacionais são
ampliadas em nível internacional por aproximações de temáticas de pesquisa fazendo com que
a internacionalização permeie o campo científico em que um ou diferentes habitus são
construídos, mobilizados e reconstruídos. Sinteticamente, podemos indicar que estamos em um
campo científico (BOURDIEU, 2004), utilizando como lentes interpretativas categorias de
análise de Pierre Bourdieu, no qual diferentes habitus são construídos e mobilizados no
complexo processo de pesquisa e que não se explicam apenas nas prescrições oriundas de livros
de metodologia de pesquisa.
Desse modo, fomos percebendo um movimento induzido de passagem do pesquisador
individual para o pesquisador coletivo. Esse movimento se torna mais perceptível com o
aparecimento cada vez maior de referências aos “grupos de pesquisa” e como amplificação
destes, às “redes de pesquisa colaborativa”. Seria como se, em termos históricos, estivéssemos
passando

sucessivamente

da

pesquisa

majoritariamente

realizada

individualmente

à

colaboração entre os pares, com tudo o que representa de uma maior visibilização do processo.
E desta colaboração para a organização de grupos de pesquisa e como ampliação dessa
estratégia, para a organização e participação em redes de pesquisa colaborativa. De acordo com
Lüdke (2005), uma mudança da cultura da pesquisa no Brasil é constatada a partir dos anos
2000 e isso se deve, particularmente, aos subsídios do CNPq, “no caminho da multiplicação
dos grupos”, das bolsas a pesquisadores e o incentivo a jovens pesquisadores por meio da
Iniciação Científica.
Essa transformação da cultura da pesquisa no Brasil que induz a criação de redes e
grupos de pesquisa está vinculada a mudanças mais amplas do capitalismo em sua fase de
predominância financeira. De acordo com Silva Júnior (2015) existem dois pontos importantes
para compreensão desse processo e sua relação com as transformações no âmbito das
universidades. O primeiro refere-se à predominância do capital-dinheiro ou portador de juros e
a internacionalização do capital produtivo, o que indica a centralidade do capital financeiro,

professor/pesquisador.” Essa forma de pensar a produção acadêmica auxilia no surgimento uma cultura
universitária centrada na lógica mercantil. Com isso, há uma tendência em fazer com que as universidades tornemse prestadoras de serviços para o mercado (SILVA JUNIOR, 2005; SGUISSARDI; SILVA JUNIOR, 2009)
fazendo com que seja estimulada uma competitividade que pode trazer efeitos deletérios para a vida do
pesquisador.
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que deverá responder ao capital produtivo, isto é, ao ciclo de produção real de valor. O segundo,
por sua vez, refere-se aos diferentes tempos do capital financeiro, na medida em que estes
produzirão uma “compressão temporal sobre o segundo dada a velocidade de circulação do
capital-dinheiro no plano mundial”. Isso significa que “a necessidade de aumentar a
produtividade do processo de trabalho torna-se o ponto nevrálgico desse regime de
acumulação”, motivo pelo qual a ciência, a tecnologia e a educação tornam-se áreas estratégicas
(SILVA JÚNIOR, 2015, p. 138).
1.1 INICIATIVAS PIONEIRAS PARA A CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS DE PESQUISA:
DA GÊNESE REGIONAL/NACIONAL À INTERNACIONALIZAÇÃO
Consideramos que a gênese do processo de incentivo à criação de grupos de pesquisa
ocorreu, de maneira mais efetiva, a partir da criação dos Centros Brasileiro e Regionais de
Pesquisa Educacional, em 1955, que reverberou na criação do Centro de Estudos e Pesquisas
Educacionais (CEPE/SC), em 1963. Outra iniciativa pioneira na constituição dos grupos de
pesquisa foi o “Programa de Intercâmbio”, que teve início em 1981. Em um artigo que tem
como foco a análise do “Programa de Intercâmbio” desenvolvido com a finalidade de auxiliar
a implantação e consolidação de grupos de pesquisa em educação no país, Gatti (2005, p. 124)
explicita que “o trabalho em equipe, as redes de trocas de ideias e a disseminação de propostas
e achados de investigação, os grupos de referência temática, constituem hoje uma condição
essencial à realização de investigações científicas e ao avanço dos conhecimentos”.
Além disso, abordaremos sobre o Programa Institucional de Internacionalização
(CAPES-PrInt) iniciativa que visa a internacionalização das IES e que tem os grupos de
pesquisa como possibilidade para incrementar esse processo.
Trataremos, nos itens a seguir, sobre as iniciativas mencionadas evidenciando suas
contribuições para a criação de uma cultura de pesquisa e de formação de grupos/redes de
pesquisadores.
1.1.1 O Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional e seus desdobramentos regionais
(1955-1961)
Os balanços da produção de pesquisas em sociologia da educação no Brasil, apontam a
década de 1950 e o início dos anos 1960 como um período importante, no qual a pesquisa
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sociológica priorizou a função desempenhada pela educação, principalmente escolarizada, nos
processos de transformação social e desenvolvimento econômico da época sendo utilizada
como meio de entendimento dos problemas sociais, econômicos e políticos brasileiros.
O funcionamento do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) e dos Centros
Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE), dentro da estrutura do INEP, órgão vinculado ao
Ministério da Educação e Cultura (MEC) simbolizou um incentivo para o desenvolvimento de
pesquisas em ciências sociais referentes à educação brasileira, tanto em relação à contratação
de pesquisadores quanto pelo financiamento de projetos elaborados fora dessas instituições
(FERREIRA, 2008).
Quando se refere às origens dos CBPE Cunha (2002, p. 133) afirma:
O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep) – órgão do Ministério da
Educação e Cultura – foi criado em 30 de julho de 1938, pela Lei Federal nº
580. Administrado já por Lourenço Filho e por Murilo Braga,
respectivamente, encontrava-se o Inep, desde 1952, sob a gestão de Anísio
Teixeira, quando foi criado o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
(CBPE) – instituído pelo Decreto Federal nº 38.460, de 28 de dezembro de
1955. Subordinado ao Inep, o CBPE era dirigido também por Anísio Teixeira.

O Decreto Federal nº 38.460/1955 que instituiu o CBPE criou os Centros Regionais que
foram sediados nas cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre. No
ano seguinte a criação do CBPE, em 1956, criou-se o boletim do CBPE na revista Educação e
Ciências Sociais que tinha como base estudos e pesquisas sociais relacionados à educação.
Com o objetivo de afirmar-se perante a sociedade como responsável pela educação,
entendida como um problema nacional, ou seja, como um entrave atrelado à formação da
nacionalidade brasileira e à organização de um Estado moderno no país, o Estado brasileiro
adotou medidas sobretudo a partir da década de 1930. Dentre elas podemos destacar o
funcionamento do INEP, datado do ano de 1938, e a criação dos CBPEs, em 1955, como
mencionado anteriormente.
Conforme Ferreira (2008, p. 280) o funcionamento desses órgãos vinculados à pesquisa
educacional na estrutura do Ministério da Educação e Cultura durante as décadas de 1930, 1940
e 1950 previa “dotar tal estrutura de uma instância de elaboração de conhecimento considerado
válido – porque baseado na ciência e na técnica – que servisse para subsidiar a tomada de
decisões políticas por parte do governo federal”. Além disso, esses órgãos “serviam a um
incremento no aspecto racional do funcionamento do aparato institucional e jurídico montado
pelo poder central para lidar com as questões relativas à educação pública”.
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Esses órgãos foram criados para propiciar um incremento à sua racionalização ou ao
que se compreendia como modernização do Estado brasileiro. “Estado que, por sua vez, se
utilizava da educação como instrumento de constituição da nacionalidade brasileira e de
organização social ante as aceleradas mudanças culturais, políticas e econômicas que estavam
em curso nessa sociedade” (FERREIRA, 2008, p. 280).
Manoel Bergström Lourenço Filho e Anísio Spínola Teixeira, protagonistas da criação
do INEP e do CBPE e Regionais, defendiam a ideia de que a educação era o meio essencial
para a estabilidade social e para a sobrevivência da nação. O oferecimento da educação escolar
sistemática era compreendido como solução para o problema social e o suposto “complexo de
inferioridade” que estava relacionado ao fato de “não termos acompanhado as demais nações
no processo de integração e de educação sistemática de toda a população para a sociedade
igualitária e progressiva dos tempos modernos” (TEIXEIRA, 1956, p. 130).
Ainda sobre este “complexo de inferioridade” Teixeira (1956, p. 130) analisa que:
De um modo, porém, ou de outro, o ímpeto das convulsões e transformações
sociais deste século acabaram por nos atingir, promovendo algum progresso
material, incerto e descompassado, mas suficientemente amplo para criar em
limitados grupos um novo estado de espírito, pelo qual se vem substituindo o
antigo complexo de inferioridade por um senso nascente de orgulho nacional,
algo confuso, mas bastante vigoroso para permitir uma visão realista das
dificuldades e uma resposta mais séria ao seu desafio. Este é o momento
brasileiro. (TEIXEIRA, 1956, p. 130-131).

O funcionamento dos CBPEs resultou em um movimento de intensificação da ação
governamental ao estudo e planejamento no campo educacional que tinha como envolvidos
cientistas sociais11 com objetivo de elaborar balanços sobre a pesquisa em sociologia da
educação no país. Conforme Barreto (1998, s.p.), em artigo intitulado Em memória da
Professora Aparecida Joly Gouveia, “ao final dos anos 50 e início dos 60, os sistemas de ensino
conheceram grande expansão na América Latina”. Para citar uma das envolvidas nesse processo
de expansão, Barreto aponta as contribuições da professora Gouveia na formação de
pesquisadores na área indicando que “é precisamente como pesquisadora desses centros [CBPE
e CRPE] que Aparecida Joly Gouveia, bacharel pela Escola de Sociologia e Política de São
Paulo (1950) e posteriormente doutora pela Universidade de Chicago (1962), aparece no nosso
cenário educacional”.
11 Dentre eles podemos citar as sociólogas Aparecida Joly Gouveia (1971) com a referência “A pesquisa
educacional no Brasil” e Maria Christina Campos (1971) com a obra “Bibliografia comentada sobre sociologia da
educação no Brasil”.
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Nessa conjuntura, Fernandes (1966, p. 570) analisa que as transformações sociais em
curso no Brasil, principalmente no que se refere à consolidação de uma sociedade urbanoindustrial carecia de “uma política nova no setor da educação”, considerando-a como um
elemento de progresso e desenvolvimento do sistema social.
A partir desses aspectos do mundo social, o CBPE como instituição com ênfase em
pesquisas aplicadas precisava considerar suas finalidades práticas quando foram formulados
seus objetivos:
Art. 2.º - Os Centros de Pesquisa a que alude o artigo anterior têm os seguintes
objetivos:
I – pesquisa das condições culturais e escolares e das tendências de
desenvolvimento de cada região e da sociedade brasileira como um todo, para
o efeito de conseguir-se a elaboração gradual de uma política educacional para
o país;
II – elaboração de planos, recomendações e sugestões para a revisão e a
reconstrução educacional do país - em cada região – nos níveis primário,
médio e superior e no setor de educação de adultos;
III – elaboração de livros de fontes e de textos, preparo de material de ensino,
estudos especiais sobre a administração escolar, currículos, psicologia
educacional, filosofia da educação, medidas escolares, formação de mestres e
sobre quaisquer outros temas que concorram para o aperfeiçoamento do
magistério nacional;
IV – treinamento e aperfeiçoamento de administradores escolares,
orientadores educacionais, especialistas de educação e professores de escolas
normais e primárias.

Esses objetivos foram elaborados após reuniões ocorridas no segundo semestre de 1955,
visto que se constatou a necessidade da formulação de um documento normativo de caráter
legal que orientasse o funcionamento do CBPE. Nesse contexto, por meio do decreto nº 38.460
assinado em 28 de dezembro de 1955, institui-se o CBPE e os Centros Regionais de Pesquisa
Educacional (CRPE).
Conforme este decreto o CBPE, situado no Rio de Janeiro – capital federal à época – e
os CRPE deveriam ter como meta “dotar o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos de meios
adequados à pesquisa educacional em toda a extensão do território brasileiro, para melhor
cumprimento de seus objetivos fundamentais de estudo e aperfeiçoamento do magistério
primário e normal” (BRASIL/DECRETO n.º 38.460, de 28/12/1955).
Por meio dos CRPE, tinha-se como objetivo pôr em prática, em nível nacional, o que
Anísio Teixeira havia experimentado em sua gestão na Diretoria de Instrução Pública do
Distrito Federal no início dos anos de 1930 e que ganhou mais visibilidade na sua gestão

50
posterior nos anos de 1947 a 1951 quando foi instituído o Programa de Pesquisas Sociais do
Estado da Bahia. Conforme Ferreira (2008, p. 282-3):
A ideia estava pautada nos princípios de descentralização administrativa da
educação e de democracia política e social, consistia na utilização de
conhecimentos científicos acerca de uma determinada realidade regional e dos
processos de mudança socioeconômica que estivessem ocorrendo nela como
fundamentos para a elaboração de políticas públicas, visando à modernização
da educação e da saúde de acordo com as necessidades locais.

A criação dos Centros dentro da estrutura do INEP buscava, mediante os objetivos
citados anteriormente, reestabelecer o vínculo entre a instituição e os processos de tomada de
decisão referente à política educacional brasileira em nível nacional e local, que se perdeu em
meados da década de 1940.
No decorrer da existência dos Centros de Pesquisa Educacionais do INEP, entre 1955 e
1961, foram propostos 191 projetos de pesquisa. As temáticas priorizadas nesse processo
enfatizavam o estudo de problemas existentes entre a educação escolarizada e o meio social em
mudança, dentre eles: métodos e materiais de ensino, currículo, problemas de aprendizagem,
administração escolar, sistemas escolares, formação de professores (FERREIRA, 2008).
O ideário do CBPE imprimia-se nas atividades desenvolvidas – estivessem estas
relacionadas à formação de recursos humanos ou à divulgação de ideias em seus boletins –
norteadas por alguns pressupostos destacando-se o de que a educação deveria assumir um papel
instrumental diante da condição histórica, política, econômica e social em que se encontrava o
País (CUNHA, 2002).
Dessa forma, para que o Brasil ingressasse na modernidade, as iniciativas deveriam ir
no sentido da utilização do raciocínio e das técnicas científicas para centralizar o planejamento,
a previsibilidade e a racionalidade. Para a consecução de seus objetivos, os pesquisadores
utilizariam as ciências sociais como principal recurso, valendo-se de seus instrumentos teóricos
e de investigação empírica.
No artigo de apresentação do primeiro boletim do CBPE, mencionava-se que a criação
dos Centros de Pesquisas Educacionais foi uma iniciativa do MEC que se originou da
convergência de três ideias principais, articuladas à política educacional:
Compreendeu-se que não é possível reestruturar a educação no país segundo
diretrizes seguras e em bases sólidas, sem o levantamento, tão completo
quanto possível, de situações concretas e sem a investigação científica dos
problemas de cujo estudo depende uma planificação racional. [...] A outra
tendência que se encontra na origem desses Centros, é a da racionalização
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progressiva da conduta e ação política, em matéria escolar ou nos assuntos de
educação. Estudar condições ambientes, promover levantamentos e realizar
pesquisas para a compreensão cada vez mais nítida da estrutura e do
funcionamento das instituições pedagógicas e dos diferentes meios sócio
culturais em que elas se inserem e a que se devem ajustar, em adaptações
progressivas, tal é um dos principais objetivos desses Centros. [...] em terceiro
lugar, não influiu menos na constituição dos Centros de Pesquisas
Educacionais a ideia de atrair para a educação e pôr a seu serviço as ciências
sociais. Os educadores, em geral, não tinham ainda percebido, em sua justa
medida, quanto lhes poderiam ser úteis, na análise e solução de problemas que
interessam de modo particular à educação, as ciências sociais e sobretudo
aquelas que, nascidas da observação, praticam o método indutivo
(AZEVEDO, 1957, p. 1 e 2).

Verificamos que o plano de organização dos CBPE e dos CRPE priorizava a importância
dos levantamentos de dados como possibilidades de verificação da adaptação das condições
escolares às mudanças sociais em curso, tendo a escola como o local de transmissão do
patrimônio cultural. Para que esses levantamentos fossem feitos redigiu-se um documento que
indicava quais seriam os “Fins e objetivos do Centro” (CENTRO, 1956, p. 119). Dentre as
indicações previa-se a criação de “um mapa cultural do Brasil”, no qual deveriam ser
considerados elementos relacionados à “vida de família e criação dos filhos; atividades
econômicas e sociais, o uso do tempo de lazer, atitudes psicológicas, objetivos e ideais, com a
devida atenção à herança religiosa e ética do povo”. Além do mapa cultural, também se
considerava necessária uma outra espécie de mapa que se referia ao estado atual da educação
brasileira. Conforme o documento:
Um verdadeiro mapa educacional exigirá, entretanto, que se vá muito além
dessa uniformidade teórica ou legal. Primeiramente, há muito menos
uniformidade no ensino superior e as variações neste setor terão que ser
exploradas. Além disso, mesmo que nos níveis mais elevados, a uniformidade
teórica não significará uniformidade na prática, devido a uma porção de
fatores, cujos efeitos não podem ser facilmente avaliados, como por exemplo
a preparação diversificada dos professores, os tamanhos das classes, a
disponibilidade do material de ensino, acessibilidade das escolas e meios de
transporte, a existência de bibliotecas adequadas, a regularidade de frequência
[...]. Deverá ainda ser feito um inquérito sobre o papel desempenhado pelas
escolas particulares ou Universidades que não estejam sob o controle federal
ou estadual direto. Finalmente o “mapa educacional” deverá conter, também,
um componente psicológico, representado pelas atitudes do povo em relação
às escolas, o grau e a natureza da satisfação e descontentamento, os desejos e
esperanças – e possivelmente também os temores – relativos à educação, qual
a contribuição prática que o povo poderá dar à escola e assim por diante
(CENTRO, 1956, p. 120).
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A partir desses elementos, objetivava-se comparar e sobrepor os dois mapas no sentido
de não os tratar como diferentes. Buscava-se informações sobre a prática educacional nos níveis
nacional, regional e local. Além disso, como consequências práticas da criação desses Centros
previa-se: a) o auxílio na reorganização e renovação do sistema educacional brasileiro; b) um
conhecimento aprofundado sobre a vida e a cultura do país; c) diálogos entre intelectuais
brasileiros e especialistas em ciências sociais de outros países; d) o conhecimento, por parte
dos professores de todo o país, acerca da cultura do país e de suas regiões específicas; e) novas
direções da aplicabilidade das ciências sociais aos problemas educacionais; f) a criação de um
padrão para a melhoria do sistema educacional e a criação de um modelo de aproximação da
educação com as ciências sociais que poderia ser seguido (Destaque nosso).
Os Centros tiveram uma presença marcante no cenário educacional do Brasil. Além de
terem propiciado o desenvolvimento de pesquisas e o interesse por temáticas educacionais
atraíram, mesmo que por pouco tempo, intelectuais que colaboraram com a reflexão sobre os
problemas educacionais. Também, no contexto universitário muitas pesquisas que tiveram
influências dos Centros desdobraram-se em outros projetos. Os Centros, potencializaram as
formas de atuação, ao instituírem um espaço propício para o desenvolvimento de trabalhos
elaborados por pesquisadores com formação acadêmica que atendiam um modelo de demanda
distinto daquela que existia majoritariamente no ambiente acadêmico, na qual a pesquisa estava
vinculada à elaboração de projeto individuais.
1.1.1.1 Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (CEPE/SC)
O Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (CEPE), criado em 1963 e vinculado à
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), foi fundamental para a consolidação da
pesquisa em educação no estado de Santa Catarina. A intenção de criar um Centro de pesquisa
voltado à educação no Estado remonta a 1962 quando no Plano de Trabalho da Secretaria de
Educação e Cultura do Estado lia-se como meta a criação de um Conselho Regional de
Pesquisas Educacionais em colaboração com o INEP. Segundo o Plano:
Santa Catarina sempre se ressentiu de um órgão técnico capaz de orientar a
sistemática educacional no Estado. Foi projetado um convênio com o
Ministério de Educação e Cultura para a instalação, nesta capital, de um
Centro Regional de Pesquisas Educacionais, cujos estudos pudessem servir de
meios preciosos ao atendimento de um grande número de problemas ao
mesmo tempo que fosse fornecer sugestões a substituições de processos
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empíricos e viciados, por novas atitudes determinantes de rumos mais claros
e conscientes (SANTA CATARINA, 1963, p. 35).

A negativa de criar o CEPE como uma instituição diretamente ligada ao MEC e
subordinada a este órgão, bem como ao INEP e, por conseguinte, ao Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais (CBPE), levou à tomada de iniciativas por parte do governo catarinense
para a criação do CEPE juntamente com um Curso de Pedagogia; estes deram origem a
Faculdade de Educação (FAED), todos no ano de 1963. Posteriormente, tendo como
fundamento esse tripé, criou-se a então Universidade para o Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina (UDESC) em 1965 (MELO, 2008), origem da atual Universidade do Estado de
Santa Catarina.
Nesse contexto, em 1960, em Santa Catarina, intensifica-se a discussão educacional,
pela qual os intelectuais, atuando no CEPE, indicariam mediante o desenvolvimento de
pesquisas baseadas nas ciências sociais, elementos para um projeto educacional hegemônico e
público com o intuito de auxiliar na definição dos rumos da educação catarinense. Conforme
Melo (2008, p. 20), “por meio do CEPE foi implementada a pesquisa educacional em Santa
Catarina e a articulação entre ciência, desenvolvimento de conhecimento científico, formação
de professores e modernização do Estado”.
O CEPE faz parte das iniciativas para a constituição do campo educacional brasileiro.
Essas iniciativas convergiam no sentido de pautarem-se na pesquisa e na ciência e, com isso,
na necessidade de tornar a educação brasileira científica e profissionalizada. Tinha-se como
pressuposto que, “para que fossem efetuadas reformas, urgia uma investigação profunda, que
deveria servir de base sobre as quais as novas propostas educacionais iriam se instalar”
(DAROS; MELO, 2006, p. 4).
A partir da ampliação no número de cursos da FAED e de cursos vinculados a outros
centros o CEPE passou a se chamar, a partir de 1988, de Direção Assistente de Pesquisa e
Extensão (DAPE).
1.1.2 Programa de intercâmbio (1981-1992)
Nesta seção, centralizaremos a análise em um programa de intercâmbio desenvolvido
com o intuito de auxiliar na implantação e consolidação dos grupos de pesquisa em educação
no Brasil. Esse Programa teve uma função importante para que instituições e pesquisadores se
articulassem em um trabalho coletivo nas subáreas específicas da pesquisa educacional.
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Essa proposta estava vinculada a um projeto mais amplo, o Programa Integrado de
Educação, que no início da década de 1980 tinha como objetivo integrar as ações de fomento
de quatro agências na área da Educação: CNPq, Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP),
INEP e CAPES (GATTI, 2005).
Nesse contexto, Gatti explicita:
O desenvolvimento da pesquisa em educação beneficiou-se, em décadas
passadas, de iniciativas de intercâmbio que criaram possibilidades para
fomentar interlocuções e formar grupos de referência. Na década de 1980,
especialmente, desenvolveu-se um esforço grande, com apoio de agências de
fomento e das associações, para constituir bases para trocas entre
pesquisadores em mesma temática, que até então não tinham condição, nem a
cultura, de intercambiar (2005, p. 125).

Discussões foram realizadas pelos comitês de representantes da área nesses órgãos em
diálogo com a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd),
criada em 1978. Em 1981, verificou-se que a pesquisa educacional no país se desenvolvia de
maneira isolada em universidades e instituições autônomas, públicas ou privadas. Um dos
elementos que dificultava o processo de interlocução científica na área da pesquisa em educação
tinha como resultado certo isolamento dos pesquisadores, o que não possibilitava a troca entre
pares e, em consequência, contribuições sobre os trabalhos desenvolvidos.
A partir das discussões realizadas pelos comitês e agências de fomento, criou-se um
programa de intercâmbio que incentivava a interlocução e a cooperação entre os pesquisadores
no sentido de melhorar a qualidade da pesquisa educacional mediante o desenvolvimento de
trabalhos de pesquisa de forma coletiva. De acordo com Gatti (2005, p. 125):
Isso se efetivaria através de uma sistemática de intercâmbio com o trabalho
face a face de pesquisadores das várias instituições envolvidas, bem como pela
assessoria a grupos emergentes por grupos mais solidamente estabelecidos na
área. Pelos documentos da época vê-se que se esperava que o resultado desse
intercâmbio deveria ser o aprimoramento na elaboração teórica das pesquisas,
o aprimoramento e a diversificação do tratamento metodológico, e, ainda, a
criação de condições para a realização de pesquisas comparadas ou de
trabalhos conjuntos de pesquisa.

Em um primeiro momento, o Programa de Intercâmbio foi realizado como um projeto
piloto, visto que se pretendia testar os modos de atuação para que os objetivos propostos fossem
alcançados. Todavia, pressupunha-se que para que esse Programa atingisse resultados efetivos
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seria necessário expandi-lo para a maioria de instituições nas quais as atividades de pesquisa
educacional eram desenvolvidas.
Na primeira etapa, foram convidadas a participar do programa as seguintes
universidades: Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal do Pará
(UFPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) – e um Centro de pesquisas: a Fundação Carlos Chagas (FCC). Pretendia-se, mesmo
com um número pequeno de instituições participantes, uma representatividade das diferentes
regiões do país e variados níveis de qualificação científica.
Na primeira reunião com os representantes das seis instituições foram definidos alguns
elementos a serem implementados:
1. privilegiar contatos entre pesquisadores em torno de projetos efetivamente
em execução nas várias instituições participantes, os quais deveriam ser
tratados como material de trabalho, e não como tema de exposição (essa
atividade recebeu a denominação de “estágio”);
2. favorecer a oportunidade de prestação de assessoria de um centro a outro,
na forma de seminário ou cooperação em pesquisa;
3. procurar promover a produção de relatório conjunto, ou de relatórios
paralelos comparativos, sobre pesquisas ou aspectos de pesquisas comuns a
dois ou mais centros;
4. definir temas comuns de maior interesse de todos os centros como objeto
do intercâmbio no correr do primeiro ano de atividades do Programa;
5. estimular outros tipos de comunicação entre as instituições participantes,
tais como troca de publicações, de relatórios ou artigos, ou de informes sobre
pesquisas em andamento. Segundo as orientações traçadas na reunião de
representantes dos centros participantes, elaborou-se o projeto que veio a ser
aprovado pelo CNPq e pela Sub Secretaria de Cooperação Econômica e
Técnica Internacional (SUBIN), agências financiadoras dos primeiros eventos
desse programa. O Departamento de Pesquisas Educacionais da FCC foi
designado para coordenação do programa apenas por razões de agilidade
burocrática, estando todos de comum acordo (FCC, 1981, p. 2).

As atividades concretas do Programa iniciaram-se no segundo semestre de 1982 e foram
realizados assessorias e estágios em algumas das instituições parceiras. Os participantes que
estiveram presentes nas atividades precisavam desenvolver e enviar à coordenação do Programa
relatórios individuais e cabia ao coordenador local dos estágios construir um relatório geral.
Dessa forma, o Programa foi consolidando-se visando estratégias para a melhoria da pesquisa
em educação a partir da formação dos próprios pesquisadores.
No ano seguinte, em 1983, avaliou-se os trabalhos que já haviam sido desenvolvidos e
ampliou-se o Programa incluindo mais oito instituições: Universidade Federal do Paraná
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(UFPR), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade Federal da Bahia
(UFBA); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Amazonas
(UFAM); Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade Federal de Goiás (UFG) e
o Instituto de Estudos Avançados em Educação da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro
(IESAE-FGV).
Por meio da reunião de avaliação definiu-se que o formato estágio seria o mais eficaz
na realização dos intercâmbios, mesmo que, em alguns momentos tenham acontecido com
características de seminários e/ou encontros. Os encontros tinham caráter de reuniões e debates
sobre os projetos de pesquisa de cada participante, não estando em pauta exposições teóricas.
Na continuidade do Programa de Intercâmbio indicou-se que: a troca de referências
entre os grupos e o envio dos resumos das pesquisas fossem intensificados; os encontros
acontecessem com maior frequência, visto que propiciava maior espaço de reflexão; nos
estágios programados se considerasse as demandas de outros grupos de pesquisa; houvesse o
estudo de questões teórico-metodológicas (GATTI, 2005).
No sentido de orientar as atividades dos estágios foi criado um documento que os
caracterizava:
Entende-se por estágio, no programa de intercâmbio, a situação em que
pesquisador(es) de um Centro responsável por ou participante(s) de uma
pesquisa em andamento desloca(m)-se para outro Centro durante certo tempo
e ali entra(m) em contato com outro(s) pesquisador(es) envolvido(s) em
pesquisa relativa ao mesmo problema, ou realizada com a mesma
metodologia, ou interessada numa mesma teoria, para a troca de experiências
e de ideias em situação de trabalho. O que se pretende com esse tipo de ação
é: a) que pesquisadores envolvidos em pesquisas análogas tenham contato
pessoal direto e que esse contato se centre nos problemas concretos das
pesquisas em que estão envolvidos; b) que a troca de informações,
experiências e ideias realizadas em função de interesses comuns representem
apoio e estímulo recíprocos para os pesquisadores e que esse contato direto
tenha continuidade de outros modos, independentemente do programa; c) que,
instalado esse intercâmbio, se desenvolva o interesse por outras formas de
colaboração entre os pesquisadores e entre os Centros, tais como a realização
de pesquisas comparativas ou de pesquisas em colaboração. (ANPEd, 1984,
p.3).

Por meio da reunião realizada em 1983, as 15 instituições elaboraram informações sobre
as suas instituições e criou-se um quadro de interesses comuns para intercâmbio. Nos anos de
1985/1986 seguiu-se a mesma dinâmica: avaliação e programação coletiva e o Programa incluiu
mais seis instituições, totalizando 21. São elas: universidades federais do Rio Grande do Norte,
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da Paraíba, do Mato Grosso do Sul, além das universidades de Brasília, de São Paulo e a
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Durante a 10ª Reunião Anual da ANPEd, no ano de 1987, os coordenadores de PPGE
debateram sobre os benefícios e problemas do Programa de Intercâmbio. Dentre os problemas
estavam: a) nem todas as instituições com mestrado estavam incluídas no Programa; b) era
preciso fazer também reuniões apenas de pesquisadores experimentados para discutir questões
de ponta e c) a necessidade de discutir as formas de coordenação local dos estágios. Uma nova
maneira de trabalhar no Programa é delineada a partir do documento da ANPEd, no qual
propunha-se:
a) extensão dos estágios a todos os Programas de Pós-Graduação; b) nova
forma de programação, sendo necessário montar imediatamente o quadro de
estágios pretendidos para o 2º semestre de 1987 e 1º semestre de 1988. Esta
nova proposta pressupõe que: a) o representante da instituição deverá ser o
Coordenador da Pós-Graduação ou alguém por ele designado; b) critérios de
participação dos pesquisadores deverão ser definidos; c) o Programa deverá
ser discutido pelos Coordenadores de Pós-Graduação e os professores de sua
unidade, levando-se em conta os possíveis participantes dos estágios. É
necessário que cada Coordenador envie à Coordenação Geral os nomes dos
pesquisadores interessados em participar, assim como cópia de seus projetos
de pesquisa. A Coordenação Geral montará a programação, enviando-a aos
Coordenadores dos Mestrados para compatibilização. Retornando à
Coordenação Geral, esta programação será encaminhada às agências
financiadoras, para consolidação e alocação de verbas para os estágios. Cada
Programa deverá se pronunciar pelo máximo de cinco estágios e justificar se
deseja sediar um deles; d) deverá haver permuta de informações entre os
Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação e os Grupos de Trabalho da
ANPEd, pois estes poderão indicar estagiários. (ANPEd, 1987, p. 5).

Os estágios posteriores foram realizados em articulação com os grupos de trabalho (GT)
da ANPEd, como previsto no documento anterior, alguns deles estabelecendo discussões entre
pesquisadores mais experientes e menos experientes e outros reunindo apenas pesquisadores
com mais experiência para discutir problemas de ponta. A partir desse processo foram
reforçados vários GT da ANPEd, visto que a extensão dos estágios a todos os PPGE deu uma
nova roupagem aos trabalhos.
Conforme Gatti (2005, p. 130) no ano de 1988:
[...] a organização dos intercâmbios foi transferida definitivamente para os
grupos de trabalho, que, apoiados pela direção da Associação, passaram a
propor e organizar os futuros encontros em função da própria evolução dos
GTs e de suas necessidades, e a responder também pela solicitação de auxílio
junto às agências financiadoras.
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Esse processo demonstra que o foi previsto pelo Programa de Intercâmbio permaneceu
e foi assumido por pesquisadores que protagonizaram o planejamento e o desenvolvimento dos
encontros nos GTs da ANPEd, no sentido de definir interesses específicos da área e avaliar as
produções dos participantes.
A partir desse contexto o número de encontros do Programa de Intercâmbio diminuiu
até ser extinto, seja pelas estratégias traçadas em articulação aos GTs da ANPEd, seja pelas
dificultadas enfrentadas mediantes às transformações nas políticas de fomento a partir dos anos
de 1990.
1.1.3 A proposta do CNPq: Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP)
Nesta seção analisamos alguns dados dos censos realizados pelo CNPq no que se refere
aos grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa. Temos como intuito
caracterizar os grupos de pesquisa em nível nacional e como a UFSC figura neste contexto.
As categorias analisadas em nível nacional são: número de instituições, grupos,
pesquisadores e pesquisadores doutores; distribuição dos grupos de pesquisa conforme região
geográfica; distribuição do número de linhas de pesquisa conforme a grande área; distribuição
percentual dos pesquisadores segundo o sexo e a condição de liderança; e a distribuição de
grupos de pesquisa segundo a instituição.
No que se refere aos dados sobre os grupos de pesquisa da UFSC temos as seguintes
categorias: distribuição dos grupos de pesquisa da UFSC por grande área (2016-2019) e os
números relacionados ao perfil dos participantes e as linhas de pesquisa.
1.1.3.1 Caracterização do diretório dos grupos de pesquisa
No Brasil, as atividades de produção de conhecimentos como resultado de pesquisa vêm
sendo desenvolvidas por pesquisadores titulados ou em formação acadêmica que estão
organizados em grupos de pesquisa. Os grupos constituem-se,

principalmente,

pelo

compartilhamento de áreas, bases epistemológicas e/ou temáticas.
A maioria da comunidade cientifica do país que realiza suas atividades de pesquisa em
grupos mantém seus dados de trabalho registrados no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP)
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o que garante
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visibilidade aos pesquisadores líderes dos grupos e seus integrantes, além de divulgação das
linhas de pesquisas das quais fazem parte e das temáticas de estudo.
O DGP tem suas definições básicas e objetivos preservados desde a sua criação, em
1992, mesmo que a coleta de dados tenha sido modificada no ano de 2002 devido ao avanço
dos sistemas de informação de bases de dados do CNPq na Plataforma Lattes. Desde a sua
criação até os dias atuais foram realizados 11 censos – 1993, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004,
2006, 2008, 2010, 2014 e 2016 – que estão disponibilizados no portal do Diretório.
Até o Censo de 2000 a atualização da base de dados acontecia somente para a realização
de um novo censo que ocorria com uma periodicidade bi ou trienal. Conforme o site do CNPq 12 :
Cada vez em que isso acontecia, novos sistemas eram desenvolvidos e postos
à disposição dos dirigentes institucionais de pesquisa e dos líderes de grupos
de pesquisa, por meio das instituições participantes. Aquelas autoridades
instalavam os sistemas em máquinas localizadas nas suas instituições,
identificavam os líderes de grupo e propiciavam a estes o acesso ao
formulário, onde eram inscritas as informações referentes a cada grupo,
inclusive a produção científica, tecnológica e artística do grupo. Estas
informações eram armazenadas no órgão central da instituição e depois
enviadas ao CNPq.
Essa logística implicava em que a base de dados permanecia "congelada" no
CNPq até a ocasião do próximo censo, imune às mudanças que ocorriam nos
grupos durante o intervalo de tempo. Imune também à possibilidade de
mudanças decorrentes de enganos ocorridos durante a coleta de dados que
eram identificadas apenas após o "fechamento" da base (pesquisadores
incluídos inadequadamente num grupo, por exemplo) (Fonte: CNPq).

A partir de 2002 ocorreu uma alteração conceitual e uma base corrente, ou seja, passou
a ser possível a atualização contínua das informações pelos líderes de pesquisa. Os censos se
transformaram em “fotografias” dessa base corrente, realizados pelos grupos de pesquisa e pelo
CNPq. Para que essa nova forma de coleta de informações fosse efetivada foi construído um
novo sistema de uso compartilhado pelos participantes desse processo e toda a base de dados
começou a ser localizada no CNPq.
Além da mudança na base de dados, em 2002, também foi implementada a exigência do
Currículo Lattes para todos os pesquisadores e estudantes que integravam os grupos de
pesquisa. Com isso, as informações dos participantes e, sobretudo, a produção começou a ser
extraída da base do Currículo Lattes.
Uma nova versão, mais moderna e atualizada, foi implementada em 2013 substituindo
à versão de 2002, porém a logística ainda permanece. A nova versão está inteiramente articulada
12

Cf. http://lattes.cnpq.br/web/dgp/logistica
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à Plataforma Lattes o que permite adicionar novos integrantes dos grupos de pesquisa a partir
da base de Currículo Lattes. Foi padronizada também a utilização dos dados de acesso do CNPq
para todos os participantes.
Nesse contexto, o DGP pode ser caracterizado como um levantamento de dados dos
grupos de pesquisa científica e tecnológica em atividade no Brasil. A existência da atividade
permanente de pesquisa numa instituição é condição prévia para participação dela no DGP.
Dentre as informações disponibilizadas estão: integrantes dos grupos (pesquisadores,
estudantes e técnicos), linhas de pesquisa em andamento, especialidades do conhecimento,
setores de aplicação envolvidos, produção científica, tecnológica e artística e parcerias
estabelecidas entre os grupos e as instituições, sobretudo com as empresas do setor produtivo.
A partir desse levantamento o DGP torna acessível o perfil geral da atividade científicotecnológica no Brasil.
Os grupos de pesquisa cadastrados no DGP localizam-se, principalmente, em
universidades, instituições isoladas de ensino superior com cursos de pós-graduação stricto
sensu, institutos de pesquisa científica e institutos tecnológicos. Podem participar do DGP as
instituições, cadastradas no Diretório de Instituições-DI do CNPq, que atendam a um dos
critérios abaixo:


Universidades federais, estaduais, municipais ou privadas;



Instituições de Ensino Superior - IES não universitárias, públicas ou privadas,
que possuam pelo menos um curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado,
doutorado e mestrado profissional) reconhecido pela CAPES/MEC. As IES não
universitárias

podem

faculdades isoladas,

ser

centros

universitários,

institutos e escolas.

faculdades

integradas,

<http://www.capes.gov.br/cursos-

recomendados>;


Instituições que possuam pelo menos 1 (uma) bolsa em curso de Produtividade
em Pesquisa (PQ) ou de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e
Extensão Inovadora (DT);



Institutos públicos de pesquisa científica;



Institutos tecnológicos públicos, centros federais de educação tecnológica e
institutos federais de educação tecnológica;



Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas;
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Demais instituições, públicas ou privadas (ex: as ECTPs - Entidades Científicas
e Tecnológicas Privadas sem fins lucrativos) ficarão sujeitas a análise por parte
do CNPq, baseada no conjunto dos três requisitos a seguir: execução de atividade
permanente de pesquisa em CT&I (prevista em seus estatutos), existência de
infraestrutura compatível com essa atividade e, pelo menos, 1 doutor com
vínculo na instituição solicitante em regime de dedicação exclusiva entre os
líderes de grupo.



Seja onde estiver enquadrada a instituição dentre os critérios acima, o seu Titular
precisa solicitar a participação no DGP preenchendo um formulário específico
para tal fim (Fonte: CNPq).

Conforme consta na página eletrônica do CNPq 13 , o DGP possui três finalidades
principais: 1) no que diz respeito à sua utilização pela comunidade científica e tecnológica no
dia-a-dia do exercício profissional é um meio eficaz para o intercâmbio e a troca de
informações; 2) tem a capacidade de responder com precisão e rapidez quem é quem, onde se
encontra, o que está fazendo e o que produziu recentemente, seja no nível das instituições, seja
no das sociedades científicas ou, ainda, no das várias instâncias de organização políticoadministrativa do país. Com isso, as bases de dados do Diretório são fontes inesgotáveis de
informação; 3) além das informações atualizadas continuamente pelos líderes dos grupos de
pesquisa as bases de dados, devido ao seu caráter censitário, possibilitam o aprofundamento do
conhecimento mediante variados meios de estudos.
O desenvolvimento das amostras auxilia na busca de respostas acerca dos campos que
não têm a cobertura dos dados, como, por exemplo, o financiamento, a avaliação qualitativa da
produção científica e tecnológica e o padrão das interações entre os grupos de pesquisa e o setor
produtivo.
Desse modo, serve como uma ferramenta importante para o planejamento e a gestão das
atividades relacionadas à ciência e à tecnologia. Por fim, como uma base corrente e censitária
(de frequência, quase sempre, bianual) essas bases de dados têm uma função importante na
preservação da memória da atividade científico-tecnológica no Brasil.
Conforme mencionado anteriormente o último censo foi realizado no ano de 2016 14 ,
no qual participaram 531 instituições registrando 37.640 grupos e 199.566 pesquisadores. A

13
14

Disponível em http://lattes.cnpq.br/web/dgp/home. Acesso em julho de 2020.
Até o último acesso ao site, julho de 2020, ainda não estava disponível o censo previsto para 2018.
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tabela a seguir mostra o número de instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores e
pesquisadores doutores em cada um dos censos já realizados.
Tabela 1 - Número de instituições, grupos, pesquisadores e pesquisadores doutores
Principais
dimensões

1993

Instituição
Grupos

1995

99

158

4.402
ND

Linhas de Pesquisa

1997
181

2000
224

2002
268

2004
335

2006

2008

2010

2014

2016

403

422

452

492

531

7.271

8.632 11.760 15.158 19.470 21.024

22.797

27.523

35.424

37.640

ND

ND 38.126 50.473 67.903 76.719

86.075 106.715 139.141 147.392

Pesquisadores (P)

21.541 26.779 33.980 48.781 56.891 77.649 90.320 104.018 128.892 180.262 199.566

Pesquisadores
doutores (D)

10.994 14.308 18.724 27.662 34.349 47.973 57.586

(D)/(P) em %

51

53

55

57

60

62

64

66.785
64

81.726 116.427 130.140
63

65

65

Fonte: CNPq, 2016. ND: Não Declarado.

No site do CNPq15 indica-se que parte do crescimento verificado nos números absolutos,
sobretudo no que se refere ao censo do ano 2000, está relacionado ao aumento da taxa de
cobertura do levantamento. Dentre os aspectos mais relevantes é importante destacar o
expressivo crescimento do número de grupos de pesquisa cadastrados quando comparamos os
anos de 2002 e 2016. Além disso, no mesmo período houve um importante crescimento do
número de pesquisadores e pesquisadores doutores. Se compararmos os dois últimos censos,
2014 e 2016, verificamos um aumento de 6% no número total de grupos de pesquisa.
Na tabela 2 verificamos a distribuição dos grupos de pesquisa conforme a região
geográfica do país:

15

Cf. http://lattes.cnpq.br/web/dgp/censo-atual/
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Tabela 2 - Distribuição dos grupos de pesquisa segundo a região geográfica
Região

1993

1995

Grupos

%

1997

Grupos

%

Grupos

%

Centro-Oeste

183

4,2

304

4,2

349

4,0

Nordeste

434

9,9

714

9,8

987

11,4

77

1,7

142

2,0

153

1,8

3.015

68,5

5.031

69,2

5.661

65,6

693

15,7

1.080

14,9

1.482

17,2

4.402

100

7.271

100

8.632

100

Norte
Sudeste
Sul
Total
Região

2000

2002

Grupos

Centro-Oeste

%

2004

Grupos

%

Grupos

%

636

5,4

809

5,3

1.139

5,9

1.720

14,6

2.274

15,0

2.760

14,2

354

3,0

590

3,9

770

4,0

Sudeste

6.733

57,3

7.855

51,8

10.221

52,5

Sul

2.317

19,7

3.630

23,9

4.580

23,5

11.760

100

15.158

100

19.470

100

Nordeste
Norte

Total
Região

2006

2008

Grupos

%

2010

Grupos

%

Grupos

%

Centro-Oeste

1.275

6,1

1.455

6,4

1.965

7,1

Nordeste

3.269

15,5

3.863

16,9

5.044

18,3

933

4,4

1.070

4,7

1.433

5,2

10.592

50,4

11.120

48,8

12.877

46,8

4.955

23,6

5.289

23,2

6.204

22,5

21.024

100

22.797

100

27.523

100

Norte
Sudeste
Sul
Total
Região

2014

2016

Grupos

%

Grupos

%

Centro-Oeste

2.654

7,5

2.899

7,7

Nordeste

7.215

20,4

7.713

20,5

Norte

2.068

5,8

2.382

6,3

15.549

43,9

16.009

42,5

7.938

22,4

8.637

22,9

35.424

100

37.640

100

Sudeste
Sul
Total
Fonte: CNPq, 2016.
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No que se refere aos números absolutos todas as regiões tiveram crescimento desde a
realização do primeiro censo no ano de 1993. Se compararmos apenas os dois últimos censos,
2014 e 2016, a região Norte foi a que mais cresceu em 2016. Como podemos visualizar acima
a distribuição geográfica em 2016 é: Norte: 6,3%, Centro-oeste: 7,7%, Nordeste: 20,5%, Sul:
22,9% e Sudeste: 42,5%. E o crescimento percentual do número de grupos cadastrados de 2016
em relação a 2014 por unidade da federação foi: Norte: 15%, nordeste: 7%, centro-oeste: 9%,
sul: 9% e sudeste: 3%.
Na tabela 3 estão relacionados os seguintes elementos de acordo com a grande área do
conhecimento: linhas de pesquisa, pesquisadores e grupos, segundo a grande área predominante
nas atividades do grupo:
Tabela 3 - Distribuição do número de linhas de pesquisa, de pesquisadores e de grupos,
segundo a grande área predominante nas atividades do grupo, 2014
Grande área do
conhecimento

Linhas de
Pesquisa

Pesquisadores

Grupos de
Pesquisa

Relações

(L)

(P)

(G)

(L)/(G)

(P)/(L)

(P)/(G)

C. Exatas e da Terra

16552

26901

3494

4,7

1,6

7,7

Ciências Agrárias

16763

33524

3292

5,1

2,0

10,2

Ciências Biológicas

17086

31462

3650

4,7

1,8

8,6

Ciências Humanas

23885

63296

7408

3,2

2,7

8,5

Ciências da Saúde

21196

47069

5609

3,8

2,2

8,4

Engs. e Computação

21919

37008

4676

4,7

1,7

7,9

Ling., Letras e Artes

6960

18131

2454

2,8

2,6

7,4

14793

36600

4841

3,1

2,5

7,6

Soc. Aplicadas
Total

139154

293991

35424

3,9

2,1

8,3

Fonte: CNPq, 2016.

É importante ressaltar que no número de pesquisadores há múltipla contagem, visto que
um pesquisador que participa de mais de um grupo na mesma grande área foi contado o número
de vezes da sua participação. O mesmo não ocorre com os dados do número de grupos e de
linhas de pesquisa.
Destacaremos a área das Ciências Humanas, visto que a pesquisa de tese está inserida
nesta área. No censo de 2014 temos o total de 23.885 linhas de pesquisa, 63.296 pesquisadores
e 7.408 grupos de pesquisa vinculados a área das Ciências Humanas. Se compararmos com as
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outras áreas visualizamos que a das Ciências Humanas tem os números mais elevados no que
se refere ao número de linhas de pesquisa, pesquisadores e grupos de pesquisa.
Na tabela 4 consideramos o percentual dos pesquisadores sob a condição de liderança
conforme a categoria sexo:
Tabela 4 - Distribuição percentual dos pesquisadores por sexo segundo a condição de
liderança
Condição de liderança

1995

1997

Masc.

Fem.

2000

Masc.

Fem.

2002

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Líderes

66

34

63

37

61

39

59

41

Não-líderes

59

41

56

44

54

46

51

49

Total

61

39

58

42

56

44

54

46

Condição de liderança

2004

2006

Masc.

Fem.

2008

Masc.

Fem.

2010

Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

Líderes

58

42

57

43

55

45

55

45

Não-líderes

51

49

50

50

49

51

48

52

Total

53

47

52

48

51

49

50

50

Condição de liderança

2014
Masc.

Fem.

Líderes

54

46

Não-líderes

49

51

Total

50

50

Fonte: CNPq, 2016.

Em 2016, os pesquisadores cadastrados são 50% homens e 50% mulheres, registrandose um crescimento do número de mulheres e uma diminuição no número de homens se
compararmos o censo de 1995, no qual tínhamos 39% e 61%, respectivamente. Enfatizamos
que o líder de grupo que participa de outro grupo na condição de não-líder foi computado apenas
na condição de líder, não havendo dupla contagem de pesquisadores.
A partir do cruzamento de informações e categorias relacionadas aos grupos de pesquisa
cadastrados no DGP/CNPq trataremos, no próximo item, do caso específico da UFSC.
Articularemos dados gerais e dados específicos do campo científico analisado nesta pesquisa.
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1.1.3.2 A relação entre o macro e o micro: o Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq
e o contexto da empiria na UFSC
Os grupos de pesquisa da UFSC são cadastrados pelos pesquisadores no DGP/CNPq e
certificados pela Pró reitoria de Pesquisa, sendo constituídos por pesquisadores, estudantes,
técnicos, colaboradores estrangeiros. Instituições parceiras também podem participar das
atividades.
Na tabela 5 verificamos qual é a posição da UFSC ocupa dentre as 10 Instituições de
Ensino Superior (IES) com o número mais elevado de grupos de pesquisa cadastrados no Censo
de 2016. As IES estão classificadas segundo o censo indicado.
Tabela 5 - Distribuição dos grupos de pesquisa segundo a IES
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2014

2016

Instituição
Grupos

USP

%

Grupos

%

Grupos

%

Grupos

%

Grupos

%

Grupos

%

Grupos

%

Grupos

%

1.356

11,5

1.350

8,9

1.884

9,7

1.780

8,5

1.839

8,1

1.866

6,8

1.894

5,3

1.811

4,8

UFRJ

679

5,8

750

4,9

963

4,9

853

4,1

822

3,6

929

3,4

1.073

3,0

1.200

3,2

UNESP

359

3,1

593

3,9

716

3,7

774

3,7

800

3,5

915

3,3

1.182

3,3

1.185

3,1

UFRGS

422

3,6

489

3,2

543

2,8

557

2,6

625

2,7

701

2,5

794

2,2

873

2,3

UFF

204

1,7

236

1,6

371

1,9

371

1,8

384

1,7

546

2,0

847

2,4

844

2,2

UNICAMP

537

4,6

614

4,1

657

3,4

628

3,0

706

3,1

734

2,7

714

2,0

743

2,0

UFMG

400

3,4

445

2,9

566

2,9

650

3,1

630

2,8

752

2,7

790

2,2

705

1,9

UFSC

219

1,9

350

2,3

398

2,0

415

2,0

422

1,9

514

1,9

584

1,6

701

1,9

UFPE

273

2,3

334

2,2

354

1,8

387

1,8

464

2,0

523

1,9

656

1,9

625

1,7

UFPR

161

1,4

246

1,6

319

1,6

342

1,6

372

1,6

423

1,5

524

1,5

555

1,5

UFPA

100

0,9

145

1,0

157

0,8

204

1,0

228

1,0

353

1,3

473

1,3

535

1,4

Fonte: CNPq (destaque nosso).

Verificamos no Censo de 2016 que a UFSC é a oitava instituição com o maior número
de grupos de pesquisa cadastrados no DGP/CNPq. Além disso, o número de grupos de pesquisa
aumentou expressivamente se considerarmos os censos de 2000 até 2016.
Por outro lado, a partir de dados coletados no site da Pró Reitoria de Pesquisa da UFSC
na distribuição por grande área e considerando o número total de grupos de pesquisa no período
de 2016, 2017, 2018 e 2019 visualizamos divergência nos dados, visto que o número de grupos
de pesquisas presentes na tabela a seguir não coincidem, no que se refere ao ano de 2016 com
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o indicado na tabela 5. A tabela 5 indica que em 2016 a UFSC contava com 701 grupos de
pesquisa e a tabela 6, disponível no site da Pró Reitoria de Pesquisa da UFSC, apresenta 633.
Tabela 6 - Distribuição dos grupos de pesquisa da UFSC, por grande área, nos anos de 2016 a
2019
INDICADOR

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

Grande Área

2016

2017

2018

2019

Ciências Agrárias

35

31

40

32

Ciências Biológicas

48

40

52

29

Ciências da Saúde

79

60

78

58

Ciências Exatas e da Terra

73

69

68

37

Ciências Humanas

125

112

124

92

Ciências Sociais Aplicadas

111

101

111

83

Engenharias

107

87

96

54

54

44

52

27

1

1

3

3

633

545

624

415

Linguística, Letras e Artes
Outras
Total
Fonte: DGP/CNPq/UFSC, 2019.
Destaque nosso.

Percebe-se que a grande área Ciências Humanas é a que tem o maior número de grupos
de pesquisas da UFSC, se considerarmos o ano de 2019 como referência. De acordo com o site
da Pró Reitoria de pesquisa (PROPESQ) da UFSC entre dezembro de 2018 e abril de 2019 o
sistema do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil/CNPq passou por instabilidades o que
pode ter afetado os números de grupos de pesquisa cadastrados e certificados pela instituição.
Isso pode explicar a diminuição considerável de grupos de pesquisa cadastrados se
compararmos os números de 2018 (624 grupos de pesquisa) e 2019 (415 16 grupos de pesquisa).

16
Lista
dos
415
grupos
de
pesquisas
certificados
pela UFSC
https://prpe.paginas.ufsc.br/files/2017/08/Grupos -de-Pesquisa-total-e-por-%C3%A1rea.pdf

em

2019
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Na tabela 7, estão indicados os dados dos grupos de pesquisa da UFSC no período de
2016 a 2019 por perfil dos participantes e por linhas de pesquisa.
Tabela 7 - Números relacionados ao perfil dos participantes e linhas de pesquisa
Indicador

Período

Perfil

2016

2017

2018

2019

Pesquisadores

4249

3855

4356

3259

Estudantes

6822

5779

6445

4612

Técnicos

294

262

312

219

Colaboradores estrangeiros

150

125

176

135

Instituições parceiras

580

480

609

453

Total de participantes

12095

10501

11898

8678

2573

2172

2504

1590

Linhas de pesquisa
Fonte: DGP/CNPq/ UFSC, 2019.

Em síntese e considerando os dados mais atualizados, ano de 2019, podemos sugerir
que a UFSC apresenta o total de 415 grupos de pesquisas cadastrados no DGP/CNPq, esses
grupos são constituídos por 8.678 participantes divididos em 1.590 linhas de pesquisa.
Desenvolvemos o nosso estudo de caso no ano de 2018 enviando questionários online
para os todos os líderes de grupos de pesquisa. Como em 2018, conforme a tabela 6, tínhamos
624 grupos de pesquisa cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq
desenvolvemos nossa pesquisa com os 624 líderes. Obtivemos 101 respostas. O intuito se tratou
de compreendermos as dinâmicas e o funcionamento dos grupos de pesquisa da UFSC e a sua
relação com a internacionalização das pesquisas acadêmicas.
1.1.4 Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-PrInt)
O Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-PrInt) foi criado em 2017 por
meio

do

Edital 41/2017.

Tinha

como

intuito

selecionar

Projetos Institucionais

Internacionalização de Instituições de Ensino Superior ou Institutos de Pesquisa.

de
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O Programa prevê os seguintes objetivos em seu edital: a) Fomentar a construção, a
implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização das instituições
contempladas nas áreas do conhecimento por elas priorizadas; b) Estimular a formação de redes
de pesquisas internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção acadêmica
vinculada à pós-graduação; c) Ampliar as ações de apoio à internacionalização na pósgraduação das instituições contempladas; d) Promover a mobilidade de docentes e discentes,
com ênfase em doutorandos, pós doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o
Brasil, vinculados a programas de pós-graduação stricto sensu com cooperação internacional;
e) Fomentar a transformação das instituições participantes em um ambiente internacional e f)
Integrar outras ações de fomento da CAPES ao esforço de internacionalização.
No que se refere à UFSC, o Projeto Institucional de Internacionalização desenvolveu-se
a partir do EDITAL CONJUNTO CG-PRINT/UFSC nº. 01/2018/PROPG/PROPESQ e
enfatizava a mobilização dos Programas de Pós-Graduação para a construção de subprojetos
interdisciplinares e pertencentes ao Plano Institucional de Internacionalização da UFSC.
Fazem parte do CAPES-PrInt/UFSC programas de pós-graduação avaliados pela
CAPES com nota 5, 6, e 7. Dos 43 PPG da UFSC avaliados com notas 5, 6 e 7, 40 deles
participam do Projeto, dividindo-se em 27 subprojetos que preveem interdisciplinaridade, o
aprofundamento ou a construção de parcerias com instituições estrangeiras com o objetivo de
ampliar a internacionalização das atividades da pós-graduação e, consequentemente, da UFSC.
Os 27 subprojetos estão distribuídos em cinco temáticas principais, são elas: Linguagens,
Interculturalidade

e

Identidade;

Nanociência

e

Nanotecnologia;

Saúde

Humana;

Sustentabilidade Ambiental e Transformação Digital: Indústria e Serviços 4.0.
Iniciativa de internacionalização ainda recente, em fase de ajustes e avaliação, o
CAPES-PrInt/UFSC foi citado, via questionário online, pelos líderes de grupos de pesquisa da
UFSC como uma possibilidade de dar mais visibilidade à Universidade. Por esse motivo, o
caracterizamos brevemente nesta primeira parte da tese trazendo alguns pontos do Projeto e
seus principais objetivos.
Como mencionado, previmos “analisar os limites e possibilidades do Programa
Institucional de Internacionalização – CAPES-PrInt desenvolvido na UFSC para implementar
processos de internacionalização das pesquisas acadêmicas realizadas pelos seus grupos de
pesquisa”. Por ser um Programa recente, nos limitamos, inicialmente, a um acompanhamento
constante das atualizações, via site da CAPES e do PrInt/UFSC.
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Em outro momento, juntamente com a análise dos questionários e entrevistas realizadas
retomaremos e aprofundaremos o debate em torno da construção do CAPES-PrInt/UFSC de
acordo com os depoimentos dos sujeitos dessa pesquisa.
1.1.5

A produção acadêmica sobre a temática
A literatura acerca da temática da internacionalização tem se tornado extensa a partir

das últimas duas décadas, nas quais houve um maior investimento em políticas públicas no
sentido de internacionalizar as pesquisas acadêmicas mediante, dentre outros fatores, a
mobilidade acadêmica e a criação de redes de pesquisa entre países.
O objetivo geral levou-nos a fazer um constante processo de revisão de literatura. No
que se refere à temática nos detivemos no estudo das políticas públicas destinadas à
internacionalização no ensino superior. No decorrer do doutorado realizamos diversas buscas
no Catálogo de Dissertações e Teses da Capes17 e no Repositório Institucional da UFSC 18 sobre
a internacionalização da educação superior. A escolha dessas duas plataformas deve-se ao fato
de que queríamos situar a nossa temática tanto em âmbito nacional quanto local e em pesquisas
acadêmicas em nível de Pós-graduação.
Em um primeiro momento, realizamos uma pesquisa no Catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES no início de 2018. Utilizando como descritor de pesquisa
“internacionalização” localizamos 2907 resultados – divididos em doutorado (635); mestrado
(1832); mestrado profissional (277) e profissionalizante (163). Foram consideradas as pesquisas
publicadas de 1996 (início do período do Catálogo) até 2017. Refinando a busca para as
Grandes áreas de conhecimento da CAPES temos a seguinte tabela considerando a ordem
decrescente de número de pesquisas:
Tabela 8 - Número de dissertações e teses produzidas por Grande Área do Conhecimento
Grande área de conhecimento
Quantidade de pesquisas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Multidisciplinar
Engenharias
Linguística, Letras e Arte
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Fonte: Catálogo
17
18

1980
524
188
110
62
25
18

de Teses e Dissertações da CAPES. Acesso em: janeiro de 2018. Elaborado pela autora.

Site:https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
Site: https://repositorio.ufsc.br/
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No que se refere às pesquisas considerando a “Área do conhecimento”, construímos a
tabela 8 respeitando a ordem alfabética das três áreas de maior interesse:
Tabela 9 - Número de dissertações e teses produzidas nas Áreas de Conhecimento: Educação;
Sociais e Humanidades e Sociologia
Área de conhecimento
Quantidade de pesquisas
EDUCAÇÃO
SOCIAIS E HUMANIDADES
SOCIOLOGIA
Fonte: Catálogo

240
94
73

de Teses e Dissertações da CAPES. Acesso em: janeiro de 2018. Elaborado pela autora.

Se somarmos as dissertações e teses das três áreas de conhecimento – Educação, Sociais
e Humanidades e Sociologia – temos 407 pesquisas. Aplicando o filtro “data de publicação”
para fazermos um recorte e utilizando como critério pesquisas publicadas entre 2010 e 2017 19
temos o total de 313, sendo 169 dissertações de mestrado, 50 de mestrado profissional e 94
teses de doutorado.
Devido ao número expressivo de pesquisas elencadas, optamos por analisar apenas as
de doutorado. Realizamos a leitura de todos os títulos, resumos e palavras-chave das 94 teses
para verificarmos quais apresentavam a palavra “internacionalização” no título e/ou nas
palavras-chave e que tinham aproximação com a nossa temática. Por este critério foram
encontrados seis trabalhos.

19 Para a escolha do início do período consideramos a publicação do VI Plano Nacional de Pós Graduação (PNPG 2011-2020) e para o término do período levamos em conta a pesquisa na Plataforma datada no
início de 2018.
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Quadro 1 - Pesquisas realizadas nas Áreas de Educação, Sociais e Humanidades e Sociologia
entre 2010 e 2017, por ordem cronológica, descritor “internacionalização”
Ano Área
Título
IES
Autor/a
2013

Doutorado
em
Sociologia

2014

Doutorado
em
Política
Científica e
Tecnológica
Doutorado
em
Educação

2017

2017

Doutorado
em Políticas
Públicas e
Formação
Humana

2017

Doutorado
em
Educação

2017

Doutorado
em Educação

Fonte: Catálogo

A mobilidade internacional de
pós-graduandos e
pesquisadores e a
internacionalização da
produção do conhecimento:
efeitos de uma política pública
no Brasil
Formação de doutores no país
e no exterior: impactos na
internacionalização da ciência
brasileira'

Universidade
de Brasília

Maria Luiza de
Santana Lombas

Universidade
Estadual de
Campinas

Milena Yumi
Ramos

A intersubjetividade na
internacionalização do ensino
superior: perspectivas para um
processo humanizador
A internacionalização da
agenda política do ensino
superior e a “governança
epistêmica”: aportes críticos
ao discurso hegemônico do
“banco do conhecimento
global”'
A internacionalização da pósgraduação em educação no
Brasil: mobilidade e
produtividade docente (20102016)
A internacionalização da pósgraduação no âmbito de uma
universidade pública federal e
na perspectiva dos seus
docentes pesquisadores

Universidade
Estadual de
Campinas

André Albino de
Almeida

Universidade
do Estado do
Rio de
Janeiro

Ricardo de Castro
Rebello

Universidade
Federal de
Mato Grosso
do Sul

Flavia Melville
Paiva

Universidade
Federal de
Santa Maria

Liliane Gontan
Timm Della Mea

de Teses e Dissertações da CAPES. Acesso em: janeiro de 2018. Elaborado pela autora.

Os seis trabalhos selecionados conforme critérios elencados anteriormente estão
divididos da seguinte maneira, se considerarmos a área: um na Sociologia, dois na área de
Ciências e Humanidades e três na área da Educação.
Na tese de doutorado intitulada A mobilidade internacional de pós-graduandos e
pesquisadores e a internacionalização da produção do conhecimento: efeitos de uma política
pública no Brasil a autora aborda “os efeitos das trajetórias de formação doutoral e de pesquisa
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no exterior sobre a internacionalização da produção do conhecimento (LOMBAS, 2013, p. 6)
com intuito de compreender as práticas de interação realizadas por pesquisadores que fizeram
seus estudos doutorais e/ou pesquisas em outros países. Pretendia-se comparar “se as diferentes
trajetórias seguidas estariam influenciando de modo distinto essas práticas”. Para isso “[...]
procurou-se saber se há interações entre pesquisadores que emigraram e o ambiente científico
nacional, mediante a adoção de práticas de internacionalização” (LOMBAS, 2013, p. 6).
Para que o objetivo fosse alcançado, a autora aplicou questionários com pesquisadores
– bolsistas da CAPES e do CNPq entre 1996 e 2007 - das áreas de Ciência da Computação,
Física e Economia que realizaram pesquisas nos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. Houve
983 respondentes e levando em conta as respostas a autora concluiu que há um maior leque de
iniciativas de aproximação com o ambiente científico internacional e também uma maior
aderência à internacionalização quando os pesquisadores realizam o doutorado integralmente
no exterior e, depois, fazem pós-doutorado em instituição internacional (LOMBAS, 2013). A
autora também se refere às redes de pesquisa quando afirma que o pós-doutorado reforça essa
possibilidade. Além disso, pesquisas em colaboração entre pesquisadores brasileiros que
moram no Brasil e no exterior também contribuem para a criação de interações entre as
pesquisas.
A tese defendida por Ramos (2014) tem como título Formação de doutores no país e
no exterior: impactos na internacionalização

da ciência brasileira “explora a(s)

interpretação(ões) e a(s) abordagem(ns) que o Brasil [...] tem adotado, a partir de meados de
1990, quanto aos processos de mobilidade, colaboração e internacionalização do ensino
superior e da pesquisa” (RAMOS, 2014, p. 8) tendo como foco a formação de doutores.
Nesse sentido, a pesquisadora analisa a política brasileira de formação doutoral; o perfil
dos programas de pós-graduação brasileiros de excelência no que se refere à internacionalização
e o perfil dos doutores formados no Brasil. Como resultados a autora relata que as pesquisas no
exterior em forma de doutorado sanduíche e pós-doutorado têm sido as mais procuradas, visto
que o Brasil envia “cada vez menos estudantes de doutorado ao exterior para formação plena”
(RAMOS, 2014, p. 8).
Um dos critérios para a excelência dos programas de pós-graduação é a mobilidade
internacional. Conforme Ramos (2014, p. 8) “iniciativas de atração de acadêmicos estrangeiros
e esforços de ‘internacionalização em casa’ começam a ganhar espaço”. E conclui que, “em
geral, a presença de docentes com formação, experiência e interesse internacional que
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conseguem mobilizar suas redes internacionais para estabelecer intercâmbio científico e
colaborações em pesquisa é apontada como condição chave para a internacionalização”.
O pesquisador André Albino de Almeida em sua tese intitulada A intersubjetividade na
internacionalização do ensino superior: perspectivas para um processo humanizador
investigou como a internacionalização do ensino superior vem sendo abordada nas pesquisas,
tendo como objetivo “pensar as relações humanas estabelecidas na internacionalização pela
perspectiva de seu potencial para a humanização ou desumanização dos indivíduos”
(ALMEIDA, 2017, p. 7).
Utilizou como metodologia entrevistas às intercambistas brasileiras participantes da
experiência de internacionalização ocorrida na Faculdade de Educação da Unicamp, mediante
acordo de colaboração entre essa universidade e a Universidade de Siegen, na Alemanha, para
compreender “como a constituição de categorias pelas quais o outro é representado e uma visão
acerca da própria internacionalização do Ensino Superior podem abrir espaço para a instauração
de experiências de humanização ou de desumanização” (ALMEIDA, 2017, p. 7).
No final da sua tese, o autor apresenta algumas recomendações para minimizar os riscos
de a internacionalização do Ensino Superior resultar em processos de desumanização. Dentre
estas destaca-se: 1) Formar para uma relação saudável e proveitosa com o diferente; 2) Criar
relação entre as experiências de internacionalização e a formação superior como um todo; 3) A
internacionalização do Ensino Superior não deve equivaler a imitação subserviente e 4) A
internacionalização do Ensino Superior deve sanar desigualdades, não, reforçá-las.
Outra tese que se enquadrou no nosso recorte de pesquisa é a de autoria de Ricardo de
Castro Rebello e tem como título A internacionalização da agenda política do ensino superior
e a ‘governança epistêmica’: aportes críticos ao discurso hegemônico do “banco do
conhecimento global. O objetivo da tese se baseou em executar uma “aproximação crítica do
discurso do ‘conhecimento para o desenvolvimento’, a partir da análise dos efeitos das relações
entre poder e conhecimento no processo de internacionalização da agenda política educacional”
(REBELLO, 2017, p. 7). Para tal, o pesquisador mediante análise crítica do discurso identificou
elementos políticos e ideológicos “subjacentes à linguagem técnico-científica presente em um
conjunto de documentos e publicações relacionados à área da educação superior produzidos
pelo Banco Mundial (REBELLO, 2017, p. 42).
Com isso, Rebello (2017, p. 126) indica que “o espaço político internacional é cada vez
mais pautado

por um conjunto

de regras emanadas de organismos internacionais,

consubstanciadas pelo estabelecimento de melhores práticas [...], de indicadores, e pela
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normatização de políticas específicas”. E analisa que “os fatos do mundo contemporâneo são,
cada vez mais, interconectados e perpassados pela atuação de múltiplos atores além dos
Estados” (REBELLO, 2017, p. 126). Além disso, conclui que [...] mesmo aquelas análises de
âmbito nacional, estão interligadas à cadeia de atores externos que exercem, direta ou
indiretamente, influência sobre a conformação das agendas políticas públicas nacionais e
locais” (REBELLO, 2017, p. 126).
A internacionalização da pós-graduação em educação no Brasil: mobilidade e
produtividade docente (2010-2016) é título da pesquisa de tese de Flavia Melville Paiva e teve
como objeto “as estratégias de internacionalização que foram utilizadas pelos programas de
pós-graduação em Educação no Brasil, considerando a mobilidade e a produtividade
internacionais docentes, no período de 2010-2016” (PAIVA, 2017, p. 7). A pesquisadora
desenvolve a tese de que as políticas de educação, ciência e tecnologia relacionadas ao incentivo
da internacionalização na PG brasileira têm a tendência de favorecer determinadas áreas de
conhecimento (PAIVA, 2017).
No que tange o empírico, a pesquisadora utilizou entrevistas diretivas com roteiro
semiestruturado com os coordenadores e ex-coordenadores dos programas elencados para o
mesmo período. Com isso, Paiva (2017, p. 7) conclui que as entrevistas, quando comparadas,
apresentam conceitos ora coincidentes, ora convergentes quanto à visão e conceituação do
termo internacionalização e suas subcategorias. E segue analisando que as estratégias “[...]
tenderam a seguir o mesmo padrão de trabalho [...], mostrando que as estratégias mais utilizadas
pelos PPG em Educação considerados de excelência foram a mobilidade docente,
principalmente a realização de estágio pós-doutoral; e as publicações em periódicos
internacionais”.
A tese de Liliane Gontan Timm Della Mea A internacionalização da pós-graduação no
âmbito de uma universidade pública federal e na perspectiva dos seus docentes pesquisadores
articula três pontos: Sistema Nacional de Avaliação da Pós-graduação, Internacionalização e
Desenvolvimento Profissional Docente. Della Mea (2017) tinha como objetivo analisar o
contexto da avaliação dos PPG da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) pela CAPES,
na perspectiva da internacionalização e suas implicações no desenvolvimento institucional e do
desenvolvimento profissional docente. Para tal, realizou análise documental das políticas
educacionais brasileiras, da regulamentação institucional e dos relatórios avaliativos; enviou
questionário on-line à totalidade dos docentes efetivamente cadastrados na plataforma
institucional,

identificando

o

estabelecimento

da

demanda

e

dos

processos

de
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internacionalização e fez entrevistas narrativas com os gestores dos PPG, buscando a sua
percepção

quanto

à

internacionalização,

o

contexto

institucional e

desenvolvimento

profissional docente (DELLA MEA, 2017).
No final da sua tese a pesquisadora apresenta alguns indicadores à demanda pelo
processo de internacionalização, sugestões para o aperfeiçoamento de estratégias para o
desenvolvimento institucional e o permanente desenvolvimento profissional dos docentes
pesquisadores. Além disso, conclui que “as universidades deverão de forma organizada
institucionalizar estas ações de internacionalização, buscando maior integração, qualificação de
gestores, acompanhamento, investimento e o reconhecimento dos PPG. E continua afirmando
que as IES devem visar “[...] uma política efetiva de internacionalização que os fortaleça e os
consolidem, promovendo sua ascensão no cenário internacional” (DELLA MEA, 2017, p. 230).
Utilizando os mesmos critérios anteriores – apenas teses de doutorado, nas três grandes
áreas de conhecimento: Educação; Sociais e Humanidades; e Sociologia, com o recorte
temporal de 2010 a 2017 – adicionamos o descritor “pós-graduação” e obtivemos 746
resultados para “internacionalização” e “pós-graduação”. Em um primeiro momento realizamos
a leitura de todos os títulos, resumos e palavras-chave para identificarmos aproximação com a
nossa temática de pesquisa. Além das pesquisas que já tinham sido elencadas apenas com o
descritor “internacionalização” outras se somaram. Segue o Quadro 2:
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Quadro 2 - Pesquisas realizadas nas Áreas de Educação, Sociais e Humanidades e Sociologia
entre 2010 e 2017, por ordem cronológica, descritores “internacionalização” e “pósgraduação”
Ano Área
Título
IES
Autor/a
2012

Doutorado em
Educação

Inserção internacional da
produção de docentes da
pós-graduação: Um estudo
na economia, ciência da
computação e educação

Universidade
de Brasília

Rose Cleide
Mendes
Monteiro

2014

Doutorado em
Políticas Públicas
e Formação
Humana

Políticas Públicas de
Avaliação para a Educação
Superior no Brasil:
Autonomia e Produção do
Conhecimento

Universidade
do Estado do
Rio de
Janeiro

Marijane
Zanotto

2014

Doutorado em
Ciências Sociais

Universidade
Federal da
Bahia

Rubenilda Sodre
dos Santos

2015

Doutorado em
Políticas Públicas
e Formação
Humana

Universidade
do Estado do
Rio de
Janeiro

Ivanete da Rosa
Silva de Oliveira

2016

Doutorado em
Desenvolvimento,
Sociedade e
Cooperação
Internacional
Instituição de
Ensino

Relações Internacionais,
Integração Regional e
Cooperação em Produção
de Conhecimento: Um
estudo sobre Brasil e
Argentina
Políticas Públicas de
Avaliação: impacto e
(re)configuração da
Educação Superior
Brasileira (2004-2014)
Uma análise do Programa
CAPES-COFECUB entre a
Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
e o Comité Français
d’Evaluation de la
Coopération Universitaire
et Scientifique avec le
Brésil como ferramenta de
cooperação internacional

Universidade
de Brasília

Thais Mere
Marques Aveiro

Fonte: Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Acesso em: janeiro de 2018. Elaborado pela autora.

As teses do quadro 2 somaram-se as cinco pesquisas elencadas no quadro 1, totalizando
11 teses.
As cinco teses estão divididas entre as seguintes áreas: uma na Educação, duas em
Políticas Públicas e Formação Humana, uma em Ciências Sociais e uma em Desenvolvimento,
Sociedade e Cooperação Internacional Instituição de Ensino.
A tese de Rose Cleide Mendes Monteiro Inserção internacional da produção de
docentes da pós-graduação: Um estudo na economia, ciência da computação e educação tem
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como objetivo “analisar a possível relação entre diferentes trajetórias de formação e aspectos
da atuação acadêmica de docentes que atuaram na pós-graduação brasileira, no período de 1998
a 2006, nas áreas de Economia, Ciência da Computação e Educação” (MONTEIRO, 2012, p.
7). E segue indicando que foi considerado “o nível de avaliação do programa, o nível de
experiência acadêmica dos docentes e a realização de pós-doutorado” (MONTEIRO, 2012, p.
7).
Em sua pesquisa a autora coletou e analisou dados acerca da publicação de artigos em
periódicos de padrão internacional e participação em comitê editorial de revistas científicas
internacionais de 941 docentes da pós-graduação. A partir da análise dos dados a pesquisadora
concluiu que há uma grande disparidade de resultados entre as áreas, o que demonstra que cada
área tem suas especificidades e dinâmicas. Isso fez com que os resultados não pudessem ser
generalizados. Foi necessário levar em conta cada área.
O que Monteiro (2012, p. 206) constatou foi que “houve mudanças no fazer científico.
Talvez os avanços dos meios de comunicação, o computador pessoal, a Internet, as bibliotecas
digitais e o e-mail tenham facilitado o acesso e o intercâmbio entre os pesquisadores
favorecendo a circulação de ideias no plano internacional”. Todavia, a disseminação de
informações possibilitadas por esses recursos não anula a “importância do conhecimento tácito
obtido no relacionamento com os pares no exterior, na aprendizagem do modo de fazer pesquisa
dos pesquisadores de ponta, além da relevância dos contatos internacionais diretos para
promoção da internacionalização da pesquisa brasileira”.
Políticas Públicas de Avaliação para a Educação Superior no Brasil: Autonomia e
Produção do Conhecimento é o título da tese de Marijane Zanotto. A pesquisadora estudou
políticas públicas de avaliação para a educação superior no Brasil, desde o surgimento indicado
na Reforma Universitária de 1968 e sua efetivação em 1980, no Programa de Avaliação da
Reforma Universitária (PARU) e no Grupo de Estudos da Reforma da Educação Superior
(GERES).
O objetivo da tese foi compreender as políticas de avaliação para a educação superior
no Brasil, especificamente, “o processo de implantação e implementação da avaliação
institucional no período do SINAES na UNIOESTE, bem como, seus desdobramentos no que
concerne à autonomia e à produção do conhecimento” (ZANOTTO, 2014, p. 9).
Para tal, Zanotto (2014) realizou pesquisa bibliográfica, análise documental e estudo do
processo de implantação e implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) e, também de seus desdobramentos na questão da autonomia e produção
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do conhecimento em uma universidade pública estadual, a Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE).
E conclui que as medidas das políticas públicas de avaliação para a educação superior
interferem e impactam a universidade no que se refere a questão da autonomia e da produção
do conhecimento. Conforme Zanotto (2014, p. 136) “no SINAES, a Autoavaliação Institucional
é um mecanismo falho, inoperante, que não atende às demandas da comunidade acadêmica e,
ainda, que não atinge a sua finalidade profícua, a melhoria da universidade”. O processo de
internacionalização não é o foco da tese de Zanotto (2014), todavia aparece secundarizado na
discussão sobre políticas públicas de avaliação e por esse motivo a análise da tese foi
contemplada.
Outra tese que se enquadrou no recorte da pesquisa é intitulada Relações Internacionais,
Integração Regional e Cooperação em Produção de Conhecimento: Um estudo sobre Brasil e
Argentina. Santos (2014) e, tem como tema as “iniciativas de cooperação internacional em
produção de conhecimento com ênfase nas áreas de ciência e tecnologia (C&T) e ensino
superior entre Argentina e Brasil nas últimas três décadas” (SANTOS, 2014, p. 7).
A pesquisa de tese teve como objetivo compreender como a cooperação entre Brasil e
Argentina se relaciona com o projeto de integração regional, de inserção nos mercados e na
política internacional baseando-se sua análise na Sociologia Política e na Sociologia das
Relações Internacionais.
Foram analisados um projeto da área científico-tecnológica, o Centro BrasileiroArgentino de Biotecnologia (CBAB) ou Centro Argentino Brasileño de Biotecnología
(CABBIO); na área de ensino superior o Programa de Centros Associados de Pós-Graduação
Brasil-Argentina (CAPG-BA) e o Programa de Centros Associados para o Fortalecimento de
Pós-Graduação Brasil-Argentina (CAFP-BA). Segundo Santos (2014, p. 270) “os projetos de
cooperação que foram analisados tratam de como estes países buscam ocupar espaço e ter
reconhecimento no universo da produção científica regional- mundial”.
A pesquisadora sugere que
[...] as ações de cooperação acadêmico-científica têm um importante papel na
criação de um espaço de aproximação e integração cuja dinâmica transcende
as próprias ações governamentais. Este espaço se constitui através da
articulação, dos vínculos e do diálogo entre os atores e as instituições que
participam dos projetos – universidades, centros de pesquisa,
docentes/pesquisadores, intelectuais, estudantes e agentes governamentais.
Ainda que impulsionados por políticas governamentais, estes espaços
institucionais de interlocução e produção de competências têm se tornado, em
paralelo à cooperação econômica, um espaço relevante de trocas que
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contribuem para fortalecer a integração regional a partir do campo científico
(SANTOS, 2014, p. 7).

Políticas Públicas de Avaliação: impacto e (re)configuração da Educação Superior
Brasileira (2004-2014) é o título da tese de Ivanete da Rosa Silva de Oliveira que analisou
“como vem se estabelecendo a (re)configuração da Educação Superior Brasileira, com foco nos
períodos dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff (2004-2014), tendo como mediação as
implicações das políticas públicas de avaliação” (OLIVEIRA, 2015, p. 7).
Para que o objetivo central fosse alcançado, a pesquisadora construiu os seguintes
objetivos específicos: “identificar as contradições e conexões que têm sido produzidas, no
decorrer da historicidade das políticas públicas de avaliação do período final da ditadura até os
dias atuais, buscando apreender as mediações que são determinantes para a dinâmica do Sistema
Nacional de Avaliação na atualidade; discutir os princípios do Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior (SINAES), assim como suas diretrizes e padrões, principalmente, de
origens intergovernamentais, verificando de que forma a sua lógica tem interferido nas
diferentes IES brasileiras, bem como, na qualidade do ensino ofertado; apreender qual a
racionalidade que está articulada à legislação relativa aos processos de avaliação, seja no âmbito
interno ou externo das IES” (OLIVEIRA, 2015, p. 7).
A metodologia utilizada na pesquisa foi a análise documental, visto que pretendia-se
apreender as particularidades e singularidades do objeto de estudo - o processo de avaliação da
Educação Superior brasileira e o modo como ele vai produzindo um contínuo processo de
configuração e reconfiguração da educação nesse nível de ensino. Oliveira (2015, p. 7)
constatou que “as políticas públicas de avaliação atuantes nesse último decênio, em sua maioria,
foram herdadas de governos anteriores e estão estreitamente articuladas ao processo de
reestruturação dos interesses capitalistas”.
A tese de Oliveira (2015) também não se debruça na discussão sobre o processo de
internacionalização, porém se atravessa na discussão sobre políticas públicas de avaliação
realizada pela pesquisadora e por esse motivo se enquadrou nos critérios da nossa pesquisa no
Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES.
Thais Mere Marques Aveiro em Uma análise do Programa CAPES-COFECUB entre a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o Comité Français
d’Evaluation de la Coopération Universitaire et Scientifique avec le Brésil como ferramenta
de cooperação internacional tem como objetivo “analisar o Programa Capes-Cofecub como
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ferramenta de cooperação internacional no apoio ao processo de internacionalização de
universidades e institutos de pesquisa” (AVEIRO, 2016, p. 8).
Foi realizada na pesquisa uma retrospectiva histórica da parceria, a partir de 1978, do
Acordo Básico de Cooperação Interuniversitária entre o governo da República Federativa do
Brasil e o governo da República Francesa até os dias atuais, relatando a evolução do programa
ao longo de seus mais de 35 anos de existência (AVEIRO, 2016).
A pesquisadora constata que “o programa promove a circulação de pesquisadores e
estudantes, apoia a pesquisa conjunta, possibilita a formação de redes e evita a endogenia,
resultando em maior internacionalização das IES” (AVEIRO, 2016, p. 8). Além disso, há maior
concentração de projetos contemplados nas regiões sudeste e sul do Brasil; nas áreas exatas há
mais trabalhos submetidos; os responsáveis pelos projetos são, em sua maioria, homens que
possuem bolsa produtividade e a pesquisa conjunta em periódicos internacionais é o principal
canal de comunicação (AVEIRO, 2016).
Frente a essas constatações, Aveiro (2016) avalia duas questões: no que se refere à busca
por excelência, o programa vem atendendo seu propósito, contudo, vários são os desafios para
que outras IES sejam contempladas, para que haja uma maior presença de mulheres na direção
das pesquisas e para que as instituições estejam mais presentes no acompanhamento e apoio
dessas parcerias, proporcionando maior impacto e multiplicação de resultados dentro das
instituições; sobre o modelo de cooperação tanto da Capes quanto do Cofecub, é preciso que
sejam realizadas avaliações periódicas para maior eficácia na sua condução. E finaliza
reiterando que “as agências não podem prescindir de um amplo levantamento dos resultados do
programa. Ademais, sua orientação repercute no direcionamento dos programas de cooperação
da Capes e, também nas demais parcerias do Cofecub” (AVEIRO, 2016, p. 8).
Considerando as teses citadas acima, podemos inferir que os pesquisadores que
desenvolvem pesquisas acerca da internacionalização do ensino superior têm se preocupado em
situar as políticas públicas voltadas para a indução da internacionalização. Alguns também
enfatizam as ações dos pesquisadores frente a essa diretriz de avaliação dos PPGs e como novas
práticas têm impactado o desenvolvimento das pesquisas acadêmicas. Outros, abordam a
temática da cooperação internacional, como essas parcerias estão acontecendo e sendo
avaliadas e de que forma o Brasil se coloca diante desse cenário.
A partir da pesquisa realizada no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e leitura
das temáticas das 11 teses selecionadas, ampliamos a pesquisa para o Repositório da UFSC,
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dado que consideramos importante situarmos as produções no local onde realizamos este estudo
de caso.
Além disso, a UFSC é uma das instituições protagonistas no desenvolvimento da
pesquisa acadêmica no Estado de Santa Catarina o que serviu de critério para selecionarmos
esse campo científico como local da pesquisa e pela visibilidade que a IES tem no que se refere
as produções dos seus pesquisadores. Dessa forma, interessa-nos fazer uma análise de como os
pesquisadores têm discutido a questão da internacionalização nas suas pesquisas. Utilizamos os
seguintes critérios para a pesquisa no Repositório: inserimos o descritor “internacionalização”;
selecionamos como assunto “Educação” e data de Publicação (2010-2020) – consideraremos
publicações até 2018, pois realizamos essa busca no Repositório no final de 2018.
A partir do recorte de pesquisa realizado no Repositório localizamos 25 resultados.
Nenhum deles apresenta no título o termo “internacionalização”. Lemos todos os resumos e
palavras-chave para selecionar qual/is teria/m aproximação temática com a nossa pesquisa.
Encontramos apenas uma tese, publicada em 2018. Ampliamos a busca adicionando o descritor
“pós-graduação” e não houve alteração nos resultados. Além disso, consideramos também o
período de publicação de 2000 a 2009 para analisarmos outras pesquisas locais que tenham
interface com o processo de internacionalização. Com isso, obtivemos 51 resultados. A partir
da leitura dos resumos e palavras-chave selecionamos mais uma tese por aproximação temática.

Ano

Quadro 3 - Pesquisas realizadas na Área da Educação
Área/nível
Título
Autor/a

2006

Doutorado em
Educação

Formação de pesquisadores na pósgraduação em educação: embates
ontológicos e epistemológicos

Regina Célia
Linhares Hostins

2018

Doutorado em
Educação

Universidades de classe mundial e o
consenso pela excelência: tendências
globais e locais

Lara Carlette
Thiengo

Fonte: Repositório da UFSC. Acesso em: dezembro de 2018. Elaborado pela autora.

Na pesquisa de doutorado intitulada Formação de pesquisadores na pós-graduação em
educação: embates ontológicos e epistemológicos Hostins (2006, p. 6) analisa “os principais
aportes teóricos e metodológicos que fundamentam a formação do pesquisador em Educação,
com vistas a apreender os princípios constitutivos e as tendências que orientam essa formação”.
A pesquisadora utiliza como referência os PPG stricto sensu que são considerados de excelência
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e que tenham inserção internacional na avaliação da CAPES, de acordo com o parecer da
Comissão de Avaliação da área de Educação datado com o período de 1998 a 2003.
Conforme Hostins (2006) a partir da avaliação ao triênio 2001-2003 verifica-se maior
atenção à precisão dos conceitos e indicadores de inserção internacional e de padrão
internacional. Dito de outra maneira, “o nível de inserção internacional de um Programa deve
ser aferido a partir de características que o qualificam como comparável aos melhores
Programas estrangeiros das mesmas áreas” considerando “os indicadores que são comuns a
todas as áreas e outros que são específicos de cada área ou área congênere no exterior
(HOSTINS, 2006, p. 62)”.
A pesquisadora finaliza a sua pesquisa de tese apresentando “indicadores, princípios e
tendências” relativos à formação do pesquisador nos Programas de Pós-Graduação em
Educação que são considerados de padrão internacional e de excelência pela área de Educação
no período analisado. Nesse sentido, conclui:
A pós-graduação brasileira e o pesquisador em formação participam de um
momento histórico no qual a universidade brasileira vivencia a transição de
seu status de identidade pública – própria do Estado do bem-estar – para o de
identidade mercantil – própria do Estado empresarial. Inserem-se num período
de diversificação da oferta e das fontes de financiamento, das propostas de
mestrados profissionalizantes, das alianças estratégicas entre agências
internacionais, governos e corporações, de diferenciação dos docentes em
função de indicadores de produtividade, da internacionalização e globalização
do conhecimento, enfim, um período de redefinição das estruturas que
regulam a produção e circulação do conhecimento em âmbito global
(HOSTINS, 2006, p. 160).

Universidades de classe mundial e o consenso pela excelência: tendências globais e
locais é o título da tese de Lara Carlette Thiengo. Nesta tese a pesquisadora tem como objetivo
analisar “o processo de produção de consenso sobre a excelência acadêmica e científica da/na
Universidade, rumo a um modelo/concepção de Classe Mundial (UCM), considerando-se suas
tendências e manifestações globais e locais” (THIENGO, 2018, p. 13). Para tal, documentos
publicados a partir dos anos 2000 foram analisados, “bem como os direcionamentos para a
promoção deste modelo/concepção de Universidade no Brasil, a partir das políticas
educacionais contidas nos Planos de Desenvolvimento Institucionais de algumas universidades
públicas” (THIENGO, 2018, p. 13).
A pesquisadora analisa que a internacionalização é uma característica central para a
constituição de uma UCM. Do mesmo modo, é uma categoria central nos rankings, nos quais
a coautoria de pesquisas, por exemplo, tem pontuações expressivas. A análise de documentos
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do BM e UNESCO indicam a constituição de redes de pesquisa como alternativa para países
que não são de classe mundial alcançarem patamares mais elevados no que se refere ao processo
de internacionalização (THIENGO, 2018).
A partir da realização da pesquisa a autora conclui que “o modelo de UCM insere-se em
um processo mais amplo de diferenciação, expansão e internacionalização da educação superior
[...], indicando que a produção de consenso assume relevância, no atual estágio de
desenvolvimento capitalista, como forma de manutenção da hegemonia”. Além disso, constata
que “a emergência e a propagação do modelo de UCM, fundamentado na ideologia da
excelência, como expressão do aprofundamento da diferenciação da educação superior e da
rendição ao mercado [...], sendo esta, uma tendência que ganha força em detrimento da
concepção de universidade enquanto universitas” (THIENGO, 2018, p. 13).
Além das 11 teses disponíveis no Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e duas
no Repositório Institucional da UFSC, tivemos acesso e analisamos duas teses da área de
Administração que também nos auxiliaram a compreender o processo de internacionalização.
Quadro 4 - Pesquisas na área de Administração
Título
Autor/a
IES

Ano

Área/nível

2012

Doutorado em
Administração

A
Sonia
internacionalização
Pereira
da
educação Laus
superior: Um estudo
de
caso
da
Universidade Federal
de Santa Catarina

Universidade
Federal da
Bahia

2020

Doutorado em
Administração

Bases
Fernanda
epistemológicas dos Geremias
discursos dominantes Leal
de
‘internacionalização
da
educação
superior’ no Brasil

Universidade
do Estado de
Santa
Catarina

Palavras-chave
Internacionalização
da educação
superior. Cooperação
internacional.
Universidades
brasileiras.
Universidade Federal
de Santa Catarina.
Educação Superior.
Internacionalização.
Colonialidade.
Decolonialidade.

Fonte: Elaborado pela autora.

A internacionalização da educação superior: Um estudo de caso da Universidade
Federal de Santa Catarina é o título da tese de Sonia Pereira Laus. A pesquisadora fez um
estudo de caso na UFSC com o intuito de compreender “os contextos e os processos de
definição

e

implementação

das

estratégias

institucionais

de

internacionalização

da

Universidade Federal de Santa Catarina” (2012, p.8). Laus (2012, p.8) fez uma revisão de
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literatura “sobre globalização, internacionalização da educação superior e internacionalização
de universidades” para compreender “de que forma e sob quais contextos esses processos se
constituíram e de que maneira afetaram o desenvolvimento e a estruturação das políticas
acadêmicas nacionais e institucionais no Brasil”.
Laus (2012) enfatiza o tema internacionalização da educação superior contextualizandoo no processo de globalização e buscando compreender algumas variáveis como:
O papel exercido pelas organizações internacionais na formulação das
agendas e das políticas nacionais para o campo, a mobilidade acadêmica
internacional, o advento dos rankings acadêmicos internacionais, que
pautados pela realidade dos países do Norte e por uma produção acadêmica
basicamente publicada em língua inglesa, tentam homogeneizar aquilo que
não é homogêneo, ou seja, os distintos sistemas nacionais de educação
superior e ainda a fuga de cérebros, fenômeno controverso, tradicionalmente
apontado como sua externalidade perversa, pela discussão que provoca frente
às reais possibilidades de perda de capital humano qualificado com a
circulação acadêmica internacional, um dos frutos do processo estudado.
(LAUS, 2012, p. 8)

E conclui o estudo com um quadro no qual a pesquisadora aponta que as razões e
motivações da UFSC para sua internacionalização acadêmica estão divididas nas seguintes
esferas: econômicas, políticas, acadêmicas, culturais e sociais.
Na pesquisa de doutorado intitulada Bases epistemológicas dos discursos dominantes
de ‘internacionalização da educação superior’ no Brasil a pesquisadora Fernanda Geremias
Leal objetivou “compreender as bases epistemológicas dos discursos dominantes de
internacionalização da educação superior no Brasil” (LEAL, 2020, p. 25). A pesquisa teve como
lócus o Brasil e, particularmente, a UFSC. Como metodologia, a autora realizou uma revisão
da literatura sobre o fenômeno e fez uma pesquisa de campo na UFSC, estendida à Associação
Brasileira

de

Educação

Internacional

(FAUBAI)

e

ao

Programa

Institucional

de

Internacionalização (CAPES-PrInt).
A pesquisa “envolveu, ainda, a contextualização de atores com alto poder discursivo
nos rumos da ‘internacionalização’ da UFSC, o que revelou a existência de uma narrativa
hegemônica, de ordem política e acadêmica, em torno do que significa ‘internacionalizar’”
(LEAL, 2020, p. 15).
A partir dessa contextualização a pesquisadora constrói cinco dimensões: “1.
‘Internacionalização’ como imperativo e bem incondicional; 2. ‘Internacionalização’ como
objeto resultante de determinações exteriores; 3. “Exclusivamente in English, of course”; 4.
‘Internacionalização’ como

meio

para a

condição

concorrencial generalizada;

e

5.
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‘Internacionalização’ como meio para a difusão de retóricas modernas/coloniais” (LEAL, 2020,
p. 283). Concluindo a autora afirma que essas dimensões permitem sustentar que:
1. Discursos e estratégias de ‘internacionalização’ nos contextos em
evidência, à medida que não contemplam a complexidade da universidade
pública brasileira e das relações internacionais desigualmente constituídas ao
longo da história, são altamente funcionais ao avanço do capitalismo
universitário/acadêmico global em curso. Nesse sentido, apresentam-se como
reflexo de um projeto moderno/colonial que, em seu atual estágio, requer a
transformação da instituição universitária em organização exclusivamente
ditada pela racionalidade econômica/instrumental; 2. Uma das bases em que
essa lógica colonial se ampara é nos pressupostos estruturais da literatura
funcionalista sobre o tema, que neutraliza tensões e contradições do fenômeno
e estabelece zonas de ‘não ser’ ao universalizar o que é situado; 3.
Desnaturalizar a ideia dominante de ‘internacionalização’ – no sentido de
possibilitar a concepção de outras formas de fazer, pensar, vivenciar e ser nas
relações internacionais e interculturais universitárias/acadêmicas – implica em
distanciar-se dos discursos político e acadêmico contemporaneamente
enfatizados sobre o fenômeno e amplamente adotados por instituições e atores
envolvidos com a educação superior; 4. A epistemologia decolonial, os
conceitos de ‘epistemologias do Sul’ e ‘redução sociológica’, o legado do
Movimento de Córdoba e as lutas pela democratização da universidade
pública fornecem pistas para ‘habitar a fronteira’ e pensar em outras
internacionalizações da educação superior no Brasil, que, em referência a
Frantz Fanon, se associam a uma agenda de ‘total desordem’. (2020, p. 15).

Para finalizar, destacamos que a internacionalização de pesquisas é um tema cada vez
mais recorrente nos últimos anos. Constatamos, mediante a leitura das 15 teses, que mesmo
induzidos por políticas públicas os espaços de trocas entre pares, a mobilidade acadêmica e a
produção conjunta podem auxiliar e fortalecer a integração entre os pesquisadores/grupos de
pesquisa/instituições e, consequentemente, o desenvolvimento no/do campo científico. Esses
dados indicam, que se faz necessário compreender quais são os discursos e estratégias de
internacionalização no sentido de perceber as relações que estão sendo estabelecidas no campo
científico, o que supõe a originalidade da investigação a que nos propomos, uma vez que não
encontramos pesquisas que tenham interface entre a internacionalização acadêmica e
grupos/redes de pesquisa.
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2 A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE PESQUISA DA
UFSC
Nas

últimas

décadas

as

Universidades

se

consolidaram como

espaços

de

desenvolvimento e socialização de pesquisas científicas. Nesse contexto, um dos meios que
contribuem para a construção e socialização do conhecimento científico são os grupos de
pesquisa. Conforme Silva, Casimiro e Duarte (2016, p. 15), os grupos de pesquisa são
“responsáveis pela investigação de temáticas relevantes no âmbito científico, conduzem o
debate e acirram o

saber-fazer, contribuindo, sobremaneira,

para a construção

de

conhecimentos”.
Além da caraterização do que é um grupo de pesquisa, consideramos relevante
mencionar que, na perspectiva de grupos, compreende-se um trabalho coletivo que está baseado
em interesses comuns e na convivência de pesquisadores que interagem compartilhando e
construindo conhecimentos sobre temáticas e/ou referenciais teóricos semelhantes. Dessa
forma, os grupos de pesquisa podem se tornar espaços privilegiados de aprendizagem, trocas e
interações.
Neste capítulo temos como objetivo analisar a organização e o funcionamento dos
grupos de pesquisa da UFSC e a sua relação com a internacionalização das pesquisas
acadêmicas. Para tal, apresentaremos dados sobre o perfil dos líderes e caracterizaremos a
atuação dos grupos de pesquisa da UFSC para identificar quais são as estratégias utilizadas nas
reuniões dos grupos visando alcançar os objetivos a que se propõem.
2.1 DESCRIÇÃO DA EMPIRIA COM BASE NOS

DADOS COLETADOS

VIA

QUESTIONÁRIOS E ENTREVISTAS
Para a consecução da pesquisa empírica, primeiramente acessamos o site do Diretório
de Grupos de Pesquisa do CNPq para listamos os grupos de pesquisa da UFSC. Depois,
construímos um roteiro para coletarmos dados via questionário com líderes de grupos da IES.
O mapeamento, via questionários online, foi realizado no segundo semestre de 2018.
Encaminhamos o link do questionário via Pró Reitoria de Pesquisa para todos os líderes de
grupos de pesquisa da UFSC. Dos 624 líderes obtivemos retorno de 101 respondentes. O
questionário, como já especificado anteriormente, era composto de duas partes: a primeira
estava associada ao preenchimento de dados sobre o contexto pessoal do líder e a segunda
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estava relacionada à descrição da organização e funcionamento do grupo de pesquisa e sua
relação com a internacionalização das pesquisas acadêmicas.
A partir do momento em que começamos a analisar as respostas aos questionários,
verificamos que os líderes de grupos de pesquisa da UFSC reiteradamente faziam menção ao
Programa

Institucional

de

Internacionalização

(CAPES-PrInt)

como

estratégia

de

internacionalização via grupos/redes de pesquisa da IES. Com isso, houve um redirecionamento
na pesquisa, haja vista a necessidade de compreendermos melhor o Programa citado e a
necessidade de obtermos mais informações sobre como estava sendo operacionalizado o
CAPES-PrInt na UFSC.
Nesse contexto passamos a investigar o Programa mediante o estudo dos editais, dos
projetos submetidos e incluímos no roteiro de entrevistas, a serem feitas com líderes que
manifestaram disponibilidade, questões relativas ao CAPES-PrInt na UFSC, aspecto este que
será analisado no terceiro capítulo da tese.
Com o objetivo de aprofundar o mapeamento inicial, via questionário online,
construímos um roteiro de entrevista. No segundo semestre de 2019 fizemos 13 entrevistas
semiestruturadas com gestores da UFSC, membros do Comitê Gestor do PrInt/UFSC,
coordenadores/vice-coordenadores/ex-coordenadores e líderes dos grupos de pesquisa da
UFSC vinculados a Programas de Pós-Graduação avaliados com notas 6 e 7. A escolha de PPGs
avaliados com notas 6 e 7 pela CAPES justifica-se, tendo em vista que um dos critérios para
alcançar essas notas é o da internacionalização.
Partindo das 9 Áreas de Conhecimento do CNPq, na escolha dos entrevistados, tivemos
o cuidado de incluir pelo menos um de cada Área. A partir dessa escolha, fizemos entrevistas
com, pelo menos, um representante de cada área do conhecimento do CNPq. Os 13
entrevistados estão assim distribuídos: um da área das Ciências Exatas e da Terra; um a área
das Ciências Biológicas; três da área das Engenharias; dois da área das Ciências da Saúde; um
da área das Ciências Agrárias; um da área das Ciências Sociais e Aplicadas; um da área das
Ciências Humanas; dois da área de Linguística, Letras e Artes e um da área Outras.
Na análise dos dados, especialmente das entrevistas, criamos categorias, conforme os
preceitos de Bardin (1977) referentes à análise de conteúdo. Fizemos o agrupamento de
respostas semelhantes de diferentes respondentes e verificamos quais depoimentos divergiam.
Também analisamos os casos nos quais apareciam mais de uma categoria. Para preservar o
anonimato dos participantes da pesquisa não mencionaremos seus nomes, apenas os
vincularemos as suas áreas de atuação.

89
Dividimos a análise das entrevistas em seis categorias. São elas:
1) Perfil e trajetória dos entrevistados;
2) Organização e funcionamento dos grupos de pesquisa;
3) Indução da CAPES;
4) Parcerias interinstitucionais e internacionais;
5) A participação da UFSC no CAPES-PrInt;
6) Possibilidades e entraves para a internacionalização da/na UFSC.
Trataremos, nesta parte da tese, de duas categorias, a saber: “Perfil e trajetória dos
entrevistados” e “Organização e funcionamento dos grupos de pesquisa”, com o objetivo de
expor e analisar as 101 respostas ao questionário e as 13 entrevistas realizadas.
Em um primeiro momento apresentaremos gráficos sobre os perfis dos líderes de grupos
de pesquisa coletados via questionário e também utilizaremos excertos dos entrevistados
relativos às suas trajetórias e como foram se constituindo enquanto pesquisadores vinculados a
um PPG da UFSC. Em seguida, apresentaremos a forma de funcionamento dos grupos de
pesquisa da UFSC, como estão organizados e quais as dinâmicas utilizadas pelos seus membros.
2.2 PERFIL DE FORMAÇÃO E INSERÇÃO DOS LÍDERES DE GRUPOS DE PESQUISA
NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
Consideramos importante trazer elementos do perfil e da trajetória dos líderes de grupos
de pesquisa da UFSC para compreendermos de que maneira esses pesquisadores foram se
constituindo enquanto líderes e quais foram as estratégias mobilizadas no decorrer do percurso.
Como mencionamos anteriormente, obtivemos 101 respostas ao questionário, cujos
participantes são 50,5% do sexo masculino e 49,5% do sexo feminino, o que demonstra
equilíbrio no que se refere à variável sexo e convergindo com os dados do último censo do DGP
que trata dos grupos de pesquisa em nível de Brasil.
Com relação a idade dos líderes de grupos que participaram da pesquisa temos a seguinte
configuração:
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Gráfico 1 - Faixa etária dos líderes de grupos de pesquisa da UFSC

Fonte: A autora (2020).

As cinco maiores porcentagens de respondentes, em ordem crescente, estão entre as
faixas etárias de 36 a 40 anos, 61 a 65 anos, 56 a 60 anos, 46 a 50 anos e 51 a 55 anos. Com
isso, há pesquisadores líderes de grupos de pesquisa jovens, provavelmente recém concursados,
e outros pesquisadores com uma experiência de atuação no ensino superior maior, como
podemos visualizar no gráfico 2.
Com relação aos líderes de grupos de pesquisa mais jovens podemos indicar que há um
movimento de jovens doutores, visto que a criação do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC), financiado pelo CNPq, faz com que alguns estudantes de
graduação insiram-se na atividade de pesquisa e participem de processos seletivos para
ingressarem no mestrado e, posteriormente, no doutorado dando continuidade em seus estudos
e finalizando seus cursos de pós-graduação com uma menor faixa etária. Depois, participam de
concursos - cada vez mais escassos - para ingressarem nas Universidades como
professores/pesquisadores e criam seus grupos de pesquisa.
Conforme o Censo da Educação Superior 2018, realizado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o “Perfil” típico dos docentes das
instituições de educação superior indica que “38 anos é a idade mais frequente dos docentes em
instituições públicas [...]” (BRASIL, 2019, p. 10) o que revela uma faixa etária de jovens
doutores atuando nas instituições públicas brasileiras.
Além das variáveis idade e sexo consideramos relevante indicar, mediante gráficos, o
tempo de atuação dos líderes no ensino superior e na pós-graduação stricto sensu.
No gráfico 2 visualizamos que 23,8% dos respondentes atuam de 16 a 20 anos no
ensino superior o que indica uma trajetória longeva neste nível de ensino. Posteriormente, temos
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como maior porcentagem 16,8% que indica o tempo de atuação no ensino superior de 06 a 10
anos. As faixas etárias dos líderes de grupos de pesquisa respondentes do questionário
demonstram que há pesquisadores em início de carreira, recém-doutores, e outros com uma
carreira já consolidada no ensino superior.
Gráfico 2 - Tempo de atuação no ensino superior

Fonte: A autora (2020).

Quando perguntamos sobre a atuação na pós-graduação stricto sensu a maior
porcentagem aparece na primeira escala: de 1 a 5 anos. Supomos que isso se deve ao fato de
que 24,8% dos líderes têm entre 30 e 45 anos. Porém, a maior porcentagem seguinte, 20,8%,
atua na PG de 16 a 20 anos. Mais de 45% dos respondentes atuam na pós-graduação stricto
sensu de 1 a 5 anos ou de 16 a 20 anos. Esses dados demonstram que há trajetórias que são
iniciais na PG e outras que são de mais de uma década.
Gráfico 3 - Tempo de atuação na pós-graduação stricto sensu

Fonte: A autora (2020).
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No que se refere à atuação em mais de um PPG os líderes de grupos de pesquisa da
UFSC responderam: 64,4% informaram que não atuam; 27,7% disseram que atuam em mais de
um programa e 7,9% afirmaram que não atuam na PG (esse dado converge com o informado
no gráfico 3). Há, líderes de grupos de pesquisa da UFSC, que atuam no ensino superior, mas
que não fazem parte do corpo docente da PG. No roteiro de questionário (APÊNDICE B)
também perguntamos sobre as orientações de mestrado e doutorado concluídas pelos líderes de
grupos de pesquisa da UFSC. As respostas estão indicadas a seguir:
Gráfico 4 - Orientações de mestrado concluídas

Fonte: A autora (2020).

Gráfico 5 - Orientações de doutorado concluídas

Fonte: A autora (2020).

Quando lemos os dois gráficos sobre as orientações de mestrado e doutorado concluídas
verificamos que há uma convergência das escalas 1 a 5; 6 a 10 e 11 a 15 quando descartamos a
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escala “nenhuma”. As três porcentagens mais altas aparecem nas escalas citadas. Vale ressaltar
que 7,9% dos líderes não atuam na PG e, por isso, não têm orientações de mestrado e doutorados
concluídas. Se considerarmos a faixa etária dos respondentes compreendemos o porquê de mais
de 50% ter respondido que têm de 0 a 10 orientações de mestrado concluídas e mais de 80%
indica que têm de 0 a 10 orientações de doutorado concluídas. Outra variável importante a ser
analisada é o número de participantes dos grupos de pesquisa. Uma porcentagem considerável
de grupos de pesquisa (32,7%) conta como mais de 21 membros. Esse dado é relevante, visto
que analisamos as dinâmicas de funcionamento e organização dos grupos de pesquisa da UFSC.
Gráfico 6 - Número de participantes

Fonte: A autora (2020).

Outro dado que contribui para a análise da criação de redes de pesquisa nacionais e
internacionais é a realização ou não de estágio pós-doutoral dos líderes. Os dados apontam que
61,4% realizou estágio pós-doutoral e 38,6% não realizou. Conforme o site do MEC 20 no que
se refere ao pós-doutorado no exterior:
O programa de Pós-Doutorado no Exterior promove estudos avançados
posteriores à obtenção do título de doutor e oferece bolsas de estudos a
pesquisadores que tenham o título de doutor há menos de oito anos. O objetivo
é permitir ao profissional atuar de forma opcional na carreira de docente e
pesquisador para complementar a formação com o desenvolvimento de
projetos conjuntos e em parceria com instituições de excelência no exterior
(BRASIL, 2017, s/p.)

A partir dos objetivos previstos para o pós-doutorado no exterior podem ter sido
realizadas pelos líderes de grupos de pesquisa parcerias nacionais e/ou internacionais enquanto
20
http://portal.mec.gov.br/ultimas -noticias/212-educacao-superior-1690610854/44871-estagio-e-posdoutorado-no-exterior-tem-resultado-previo
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estavam em fase de pós-doutorado potencializando o processo de internacionalização das
pesquisas acadêmicas.
A partir da análise das variáveis sexo, faixa etária, tempo de atuação no ensino superior
e na PG, orientações de mestrado e doutorado concluídas, atuação em um ou mais PPG, número
de participantes do grupo que lidera e realização de estágio pós-doutoral podemos inferir que
os líderes de grupos de pesquisa da UFSC, que responderam ao questionário, apresentam
variados perfis e trajetórias a depender de suas formações e áreas de atuação, como veremos a
seguir.
2.2.1 Trajetória de formação dos líderes de grupos de pesquisa da UFSC
Quando nos referimos a noção de trajetória estamos relacionando-a à formação do
sujeito socialmente construído, que vai além do sentido semântico atribuído a este vocábulo.
Nesse contexto, corroboramos com Bourdieu (1988, p. 190) quando analisa que:
Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos
no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos
da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em
jogo no campo considerado. O sentido dos movimentos que conduzem de uma
posição a outra (de um posto profissional a outro, de uma editora a outra, de
uma diocese a outra etc.) evidentemente se define na relação objetiva entre o
sentido e o valor, no momento considerado, dessas posições num espaço
orientado. O que equivale a dizer que não podemos compreender uma
trajetória (isto é, o envelhecimento social que, embora o acompanhe de forma
inevitável, é independente do envelhecimento biológico) sem que tenhamos
previamente construído os estados sucessivos do campo no qual ela se
desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o agente
considerado – pelo menos em certo número de estados pertinentes – ao
conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo campo e confrontados com
o mesmo espaço dos possíveis.

Com isso, vemos que a noção de trajetória mobilizada por Bourdieu está integrada a
outras noções como: habitus, campo e capitais. Essa articulação justifica a importância de
compreendermos como os líderes de grupos de pesquisa, ex/vice/coordenadores de PPG e
gestores da UFSC se constituíram enquanto pesquisadores e como foram se inserindo em
grupos/redes de pesquisa nacionais e internacionais.
A trajetória de três dos entrevistados atravessa a história de criação dos PPG dos quais
fazem parte, visto que em seus depoimentos, citam como foram planejando e quais foram os
critérios utilizados para garantir o reconhecimento do programa. Os depoimentos apresentam a
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ideia de como os pesquisadores foram criando estratégias, principalmente no que se refere à
questão da língua inglesa para fazerem com que seus Programas fossem considerados de
excelência mediante avaliação da CAPES e tendo como um dos elementos chave o processo de
internacionalização e criação de grupos/redes de pesquisa. Os depoentes assim se manifestam21 :
Nós criamos um programa, demoramos quatro a cinco anos para criar o
programa. Nós fomos etapa por etapa. Quando submetemos a proposta para
a CAPES, a CAPES não mudou uma linha. Mandamos em abril, e quando foi
maio, junho eles aprovaram e aí nós ficamos surpresos porque esperávamos
começar no ano seguinte. Mas a nossa formação, é uma formação de fazer
ciência muito forte, tanto aplicada quanto ciência básica. E desde o início os
primeiros artigos que nós publicamos dos mestrandos já foi eminglês, porque
percebemos que a língua científica internacional majoritária na época já era
o inglês. Então, as pessoas de outros países não leem português, a não ser os
países de língua portuguesa, o resto muito pouco. Nós percebemos que se
quiséssemos ser reconhecidos cientificamente ou que o resultado do nosso
trabalho fosse conhecido e mais disseminado, tinha que ser eminglês. Emum
curto espaço de tempo, de três passamos para quatro, para cinco e já estamos
no terceiro período com nota seis. Nós vamos ter uma dificuldade para ir para
sete porque nós somos um grupo pequeno, nós optamos por ser pequenos. E
não entra nenhum professor e não permanece nenhum professor se o padrão
da CAPES para a nota seis não for obtido por cada professor. (E522 , 2019).
Eu vim de Santa Maria, em 1976, quando foi criada a primeira turma de
mestrado acadêmico [do curso]. Já na época, as primeiras professoras que
nós tivemos só falavam em inglês porque vieram dos Estados Unidos. Então
já começou um processo de domínio de línguas. Na época o meu domínio de
inglês era muito melhor do que é hoje, por necessidade de curso e tambéma
motivação que nós tínhamos de conhecer universidades fora do país, e
conhecer cursos de mestrado e doutorado. Principalmente de doutorado que
não tínhamos na casa. Então nós fizemos, eu particularmente fiz visitas à
universidade conhecendo teóricas nossas para poder ter esse acesso
internacionalmente. O primeiro caminho foi via Estados Unidos. Então a
influência norte-americana na formação da minha área foi muito importante.
E, na época, já em 1977, início de 1978 nós já estávamos criando o primeiro
grupo de pesquisa. Nós temos uma história de que os grupos de pesquisa eram
fundamentais na época. [...] Eu criei já em 1980, na verdade saiu como grupo
mesmo, registrado, cadastrado no sistema foi em 1988 e na nossa área nós
criamos na época algo como 12 grupos de pesquisa e depois foi proliferando,
alguns não rendeu bem, outros estão aí. Comemoramos esse ano 30 anos,
outros estão comemorando mais. (E8, 2019).
Bem, desde que eu entrei na UFSC, em 2002, como professora, ajudei a criar
o programa de pós-graduação que iniciou com nota três, depois subiu para
quatro. Esse programa sempre teve um perfil internacional porque a tradução
é inerente. A tradução, a questão de lidar com outras culturas, outras línguas,
21

Na reprodução de depoimentos dos nossos entrevistados optamos por utilizar o itálico para diferenciar
de excertos de autores citados.
22 Para que seja mantido o anonimato dos/as entrevistados/as utilizaremos a letra “E”, acrescida do
número de cada entrevistado/a conforme a ordem cronológica de realização da entrevista e o ano de realização.

96
e nós sempre tivemos aqui pesquisadores internacionais, que vierampara o
programa como convidados. Depois nós solicitamos o doutorado. O
doutorado foi criado com nota cinco e eu fui coordenadora do programa
algumas gestões e sempre tivemos uma política de abertura para
pesquisadores estrangeiros, seja com bolsas de professor visitante CAPES ou
via CNPq. E, depois de um determinado tempo, a UFSC abriu vagas para
professores visitantes estrangeiros. Nós também sempre tivemos - aliás fomos
o primeiro programa a ter o primeiro - professor visitante estrangeiro UFSC.
(E7, 2019).

Dos 13 entrevistados para esta pesquisa de tese, três indicaram que participaram de
construção do PPG do qual fazem parte. A partir dos excertos anteriores podemos inferir que
uma das estratégias para que o PPG seja internacionalizado e/ou que estabeleça
parcerias/convênios com outros países é considerar a língua estrangeira como um veículo
importante desse processo de produção acadêmica, principalmente a língua inglesa.
Relacionando suas trajetórias de pesquisa ao processo de internacionalização, alguns
dos depoentes afirmam que estabeleceram redes internacionais com outros pesquisadores
quando fizeram seus doutorados e/ou pós-doutorados fora do Brasil. Nesse sentido os
entrevistados relatam:
Eu fui convidado, através do meu orientador na época, a fazer o meu
doutorado na Alemanha, já com a perspectiva de voltar e me integrar ao
grupo de pesquisa de lá. Então, fiquei quatro anos na Alemanha, fiz o meu
doutorado na área de cerâmica e desde então lidero um grupo de pesquisa
nessa área (E3, 2019).
Eu fui aluno de mestrado e doutorado do Programa, saí, fiz pós-doutorado no
exterior e retornei. Já faz 13 anos que sou docente aqui do Programa e, na
coordenação, eu estou desde agosto do ano passado, um ano então. Como
pesquisador a minha inserção veio, na verdade, depois do doutorado. Eu
defendi o doutorado, eu realizei um pós-doutorado na Universidade de
Coimbra em Portugal e lá, então, durante um ano, eu desenvolvi atividades.
Essa colaboração internacional eu mantive até hoje como líder de grupo
(E11, 2019).
As minhas pesquisas, como pesquisadora individual, sempre estiveram
ligadas com pesquisadores internacionais. Eu trabalho diretamente com
literatura italiana, com tradução do italiano para o português ou do
português para o italiano e de outras literaturas. Então nos grupos de
pesquisa que eu participei e onde eu estive como líder, sempre teve
pesquisadores estrangeiros. A minha formação também foi no exterior, uma
parte dela, embora tenha feito o doutorado aqui, mas vivi muito tempo no
exterior, depois fiz doutorado e pós-doutorado no exterior. Então as
pesquisas refletem isso, esse contato com pesquisadores em instituições no
exterior (E7, 2019).
Fiz meu doutorado em Educação e quando fiz meu doutorado, parte dele no
exterior, na França. Então ali também acho que começa um pouco a minha
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inserção no âmbito da internacionalização e do contato com professores e
pesquisadores no exterior. Bom, quando me formo doutora, eu monto meu
próprio grupo. Desde então nós tentamos nos articular com vários
pesquisadores internacionais, de Portugal, da França, dos Estados Unidos e,
recentemente agora, da Bélgica. Então, o programa de pós-graduação
acontece quando me candidato à coordenadora, junto comoutro o professor.
Estamos nessa atividade desde o ano passado, outubro do ano passado,
quando assumimos essa coordenação (E13).

A partir das falas dos entrevistados identificamos que a criação de parcerias
internacionais é possibilitada mediante estudos de doutorado pleno, doutorado sanduíche e pósdoutorado em outros países. Nesse processo amplia-se o leque de conhecimentos acerca da área
na qual o pesquisador desenvolve as suas pesquisas, bem como das relações com pesquisadores
e grupos de pesquisa de outros países. Uma das maneiras de um estudante de pós-graduação ter
experiência de pesquisa em outro país é mediante a disponibilização de bolsas por parte das
agências de fomento.
Os depoentes mencionam a importância de sair do país para estudar e ampliar as
fronteiras da pesquisa construindo novas parcerias de trabalho acadêmico. Além disso, também,
há a possibilidade de realizar estudos comparados entre diferentes países. Dessa forma, a
mobilidade acadêmica torna-se um elemento importante para o processo de internacionalização.
A literatura mostra que nas últimas décadas os programas de mobilidade se fortaleceram
e destacam-se como um dos campos mais potentes para a cooperação acadêmica internacional
(KNIGHT, 2014; DE WIT, 2010; ALTBACH, 2005). A criação de programas na União
Europeia na década de 1980 culminou em uma fase de avanço da mobilidade, dentre os quais
podemos citar os programas Erasmus23 , criado em 1987, e o Programa Sócrates24 , criado em
1994. O programa Erasmus foi incorporado ao programa Sócrates em 1994. Ambos
desenvolvem mobilidade em diferentes áreas e desdobram-se em diferentes programas de
cooperação contribuindo para o deslocamento de estudantes.

23

O Programa Erasmus faz parte do Espaço Europeu de Educação Superior e tem como objetivo
“melhorar a qualidade e fortalecer a dimensão europeia da educação superior fomentando a cooperação
transnacional entre universidades, estimulando a mobilidade na Europa e melhorando a transparência e o pleno
reconhecimento académico dos estudos e qualificações em toda a União ”. Em 2004, passou a chamar-se Erasmus
Mundus: um programa de intercâmbio que permite que estudantes europeus possam ir estudar em outro país da
União Europeia ou fora da União Europeia e que estudantes de fora da União Europeia possam estudar na Europa.
Em 2014, o Erasmus Mundus passou a integrar um novo programa denominado Erasmus+, pois combinou -se todos
os
atuais
planos
da
UE para
educação,
formação,
juventude
e
desporto.
Fonte:
<http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/stat/report0809.pdf. Acesso em agosto de 2020.
24 O Programa Sócrates é uma ação da União Europeia no domínio da educação que tem como meta
auxiliar na melhoria da qualidade e contribuir para o desenvolvimento da dimensão europeia da educação,
promovendo a cooperação e a mobilidade entre os 30 países que participam no programa. Fonte: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:103:0016:0020:PT:PDF. Acesso em agosto de 2020.
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Um dos programas nacionais que incentiva o processo de internacionalização é o
Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), financiado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES), que estabelece a necessidade de
internacionalização mediante a mobilidade acadêmica. Conforme o site da CAPES 25 o PDSE
“foi instituído em 2011, em substituição ao Doutorado Sanduíche Balcão e ao Programa de
Doutorado no País com Estágio no Exterior (PDEE). A alteração visou ampliar o número de
cotas concedidas às Instituições de Ensino Superior (IES), e dar maior agilidade no processo de
implementação das bolsas de estágio de doutorando no exterior”.
A criação de parcerias internacionais também pode ocorrer com a ida de estudantes de
pós-graduação para congressos internacionais como exemplificado nos excertos abaixo por dois
coordenadores de PPG:
Eu fui aluno daqui do programa, de mestrado e doutorado. E aí bemcedo, até
por conta dos grupos de pesquisa, que eu fui me inserindo. Sempre se teve
uma preocupação bastante grande com questões como, por exemplo, vinda de
professores de fora do Brasil para cá. Na época nós tivemos sorte, assim, num
período em que eu me encontrava na graduação, depois na pós-graduação,
pois professores vinham para cá e aí nós ficávamos interessados na questão
do que esses professores tinham a dizer. Já naquela época, nos anos 1980,
1990, tinha-se muita preocupação com a questão de que os melhores alunos
formados fossem incentivados a sair para fazer pós-graduação, estágio
sanduíche no pós-doutorado. Então, por conta disso, tinha diversos
estudantes de pós-graduação que vinham de países próximos, do Paraguai,
do Chile, Argentina, por exemplo, Venezuela também. Isso fez com que nós
ficássemos, aqui no departamento, bastante abertos a essa questão de
intercâmbio com outros grupos. Outra questão que favoreceu isso tudo é que
houve um interesse grande na formação daquele departamento de trazer
professores conceituados e jovens à época, década de 1970, de fora do país
para cá, E isso aí trouxe para nós uma questão que eu vejo o que foi bastante
salutar (E12, 2019).
Mas também tem uma outra forma que é um pouco, assim, indireta, que é
quando os estudantes do grupo, os doutorandos do grupo, por exemplo, vão
para um congresso internacional, apresentam seu trabalho e nesse evento eles
conhecem algum pesquisador. Não é algo premeditado. A pessoa está
apresentando os resultados dela e vem algum pesquisador daquela área,
conhece o que a pessoa está fazendo etc. Muitas vezes surge esse contato e,
em alguns casos, isso pode avançar para um doutorado sanduíche, por
exemplo. [...] Aqui no Programa, só do meu grupo, é a terceira defesa de
doutorado que conta com algum pesquisador internacional. Então, isso é
muito legal para o ponto de vista da internacionalização. Nós sabemos que o
documento final, aqui da UFSC, sai em português, mas o aluno temque fazer
uma versão em inglês extra da tese para mandar para esse membro, e a
arguição que ele faz é em inglês. (E11, 2019).
25
https://www.capes.gov.br/bolsas -e-auxilios-internacionais/pais/218-multinacional/9660-programade-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse.
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Além das parcerias criadas com pesquisadores internacionais por meio de eventos,
outro elemento que aparece em alguns depoimentos é a questão da língua estrangeira, como
mencionado em depoimentos anteriores. Um dos entrevistados relata:
Tenho um grupo de pesquisa que envolve a utilização de ferramentas
eletrônicas para o estudo da tradução [...]. Nós criamos um sistema, um
sistema online. É um sistema muito avançado, inclusive. Foi desenvolvido
aqui. [..] Então dentro desse contexto, tudo que eu fiz fui sempre muito
internacionalizado, eu participei da Associação Internacional de Tradutores
da Europa, eu fui coordenador executivo dessa Associação. Continuo
atuando, trabalhando com eles ainda. Então eu sempre tive uma inserção
internacional muito forte, com pessoas do mundo inteiro. E pelo fato de eu
falar espanhol e falar inglês também (E2, 2019).

Outro depoente analisa também a relação entre a língua estrangeira e o processo de
internacionalização via apresentações de trabalhos em eventos internacionais e de publicações
em revistas do exterior:
Do ponto de vista do pesquisador, mais individual, eu acho que a minha
inserção começou com algumas apresentações no exterior, relativo a certas
temáticas, e a partir daquele momento foi se estabelecendo alguns contatos
com certos grupos do exterior que vinham se repetindo, eu ia sendo convidado
para certos eventos que todo ano ou cada conjunto de anos, tinha sua
regularidade. Então isso levou também a publicações no exterior. Essas
primeiras publicações estavam ligadas a esses grupos. Depois que você
aprende a escrever em outra língua, aprende como funciona para submeter
para uma revista do exterior, você começa a submeter por outros caminhos,
que não ligados a esses congressos. Sem sombra de dúvidas a participação
nesses congressos foi muito, muito importante (E4, 2019).

Acerca das políticas de mobilidade e ensino de línguas, Sousa (2017, p. 109) analisa que
as políticas dos programas Ciências sem Fronteiras (CsF)26 e Idiomas sem Fronteiras (IsF)27
criados pelo Ministério da Educação (MEC),
26

O programa Ciência sem Fronteiras tinha como objetivo “promover a consolidação, expansão e
internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio
e da mobilidade internacional”. Foi criado conjuntamente pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação
(MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e
CAPES –, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. Fonte:
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/paises-parceiros. Foi criado em 2011 pelo governo Dilma
Rousseff. O MEC anunciou em 2017, no governo Michel Temer, o fim do programa Ciência sem Fronteiras (CsF),
com bolsas para graduação sanduíche no exterior. O Ministério continua financiando b olsas em universidades e
instituições de pesquisa do exterior para estudantes de pós -graduação e estagiários de pós -doutorado, por meio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
27 Idiomas sem Fronteiras é um programa desenvolvido pelo Ministério da Educação que tem como
meta incentivar o aprendizado de idiomas no Brasil, além de possibilitar transformações no ensino de línguas
estrangeiras nas universidades do País. Foi desenvolvido com a finalidade de possibilitar, pelo progra ma Ciência
sem Fronteiras, além de outros programas de mobilidade estudantil, oportunidades de acesso a universidades em
outros países, nos quais a educação superior é conduzida em línguas estrangeiras. Fonte: http://isf.mec.gov.br/
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[...] pautam-se em uma concepção intercultural de ensino de língua e cultura,
visando o desenvolvimento da competência intercultural dos estudantes com
pretensão de navegar pelo mundo. Além disso, as trocas de experiências em
relação a essas políticas, feitas nos diálogos internacionais, pautaram-se em
uma visão multilíngue da internacionalização, de modo a interligar pessoas
em um mundo sem fronteiras.

A crescente oferta do ensino de línguas estrangeiras respalda-se em um discurso de
internacionalização que prevê a disponibilização de bolsas de mobilidade acadêmica para
estudantes cursarem a graduação e a pós-graduação em instituições públicas e privadas
estrangeiras, o que resulta, na necessidade do domínio de outras línguas como forma de
viabilizar a internacionalização das universidades no Brasil e atrair pesquisadores de outros
países para estudarem nas universidades brasileiras.
No que se refere à criação de parcerias com grupos de pesquisa internacionais, a
possibilidade de intercâmbio de alunos e a formação de redes de pesquisa, um dos depoentes
explicita:
O primeiro contato internacional que eu tive e hoje me levou a ter uma
parceria forte foi um ex-aluno de graduação, que estava na Itália, fazendo
doutorado lá, e ele falou assim: “eu tenho um professor e tal, você temalgum
aluno para fazer doutorado sanduíche?”. Eu falei: “não, eu tenho uma boa
aluna e vou fazer isso”. Daí quando a aluna fez doutorado sanduiche lá, nós
começamos a publicar juntos e foi um negócio natural, não foi forçado. [...]
com esse primeiro contato e esse primeiro doutorado sanduíche, o professor
me convidou para ser editor associado de uma revista. Durante o período de
cinco anos nós produzimos quase dois artigos por ano e a linha de pesquisa
é muito próxima, daí culminou nessa solicitação de visita como professor
visitante na Itália. Tem uma ex-aluna nossa, do mestrado, que está fazendo
doutorado pleno lá. Eu tenho também outra cooperação com o pessoal do
Canadá. À medida que o pesquisador começa a publicar é uma vitrine, a
publicação em revistas qualificadas, e inclusive um intercâmbio de alunos e
até ex-alunos. Ou seja, os egressos, fazem uma rede natural de contato (E9).

Os últimos dois depoimentos evidenciam o quanto as publicações em outras línguas
servem de “porta de entrada” – ou na palavra do próprio depoente “vitrine” – para dar uma
maior visibilidade ao pesquisador e ao grupo de pesquisa, pois contribui para uma maior
disseminação do conhecimento das áreas de estudos.
Os convênios oficiais também foram citados como importantes meios para a
internacionalização. É o que se deduz das manifestações destes depoentes:
Então, do meu laboratório, já foram para a Universidade de Coimbra cinco
doutorandos realizar o doutorado sanduíche e também dois doutores
formados aqui no grupo já foram para lá depois, como pós-doc. Então sete
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pessoas já circularam nessa ponte. Atualmente o nosso laboratório tem
colaboração bem firme há 10 anos com grupos da França, dos Estados
Unidos e da Espanha. São grupos que trabalham na mesma temática que nós.
Então a inserção foi dessa forma, inicialmente pelo pós-doutorado e, através
dessa questão de conhecer esses pesquisadores em eventos internacionais,
ministrando palestras, participando do mesmo simpósio. Normalmente o
simpósio é dentro de uma área fechada e você conhece outros pesquisadores
dali. Aí surgem convites para escrever artigos de revisão juntos, algum
capítulo de livro e dali a pouco você oficializa isso. Aqui no meu laboratório
eu já fui coordenador de dois convênios oficiais de internacionalização.
Então esses são projetos de internacionalização da CAPES. Essa sim, eu diria
que é a forma mais sólida de fazer esses convênios, oficializar isso, aí vemo
aporte financeiro para isso (E11, 2019).
Nós tivemos que assumir esse compromisso para chegar a ser reconhecidos
[o Programa] como de qualidade. Nós fomos estabelecendo convênios. (...)
começamos com a França, nós tínhamos vários convênios coma França. Nós
tivemos convênio com a Itália, com a província de Trento (E5, 2019).

Além dos convênios internacionais existe a cooperação internacional que é um
componente estratégico da missão da CAPES. De acordo com o documento “A
internacionalização na universidade brasileira: resultados do questionário aplicado pela
CAPES”
A cooperação e parceria das instituições brasileiras com instituições de
pesquisa e ensino internacionais podem ser realizadas das mais diferentes
maneiras, utilizando-se de diversas modalidades de bolsas, mobilidade de
professores e corpo técnico e projetos de pesquisa em conjunto. Aqui mais
uma vez cabe ressaltar que essa mobilidade pode ser ativa e passiva e a vinda
de estrangeiros ao Brasil para cursos e seminários deve ser encorajada. As
parcerias e o escopo de países envolvidos cresceram com o programa CsF,
implementado em 2012 (CAPES, 2017).

A cooperação internacional enfatiza a formação de recursos humanos de alto nível
visando à inclusão de brasileiros no meio acadêmico, científico e tecnológico internacional
(CAPES, 2008).
No que se refere à entrada do/a pesquisador/a na UFSC alguns depoentes indicam que
foi sendo criado um modus operandi diferente daquele com o qual a IES procedia em seus
processos seletivos para ingresso de novos professores. Neste sentido afirma uma das
depoentes:
Bom, eu entrei na UFSC em 2010, então sou bem recente. Eu vim da
Universidade de São Paulo, do Direito. O Direito aqui ganha um perfil
melhor, um perfil de pesquisador. Na Universidade de São Paulo, como várias
universidades tradicionais, é um pouco diferente o perfil do professor e
mesmo do estudante, no Direito. Então, eu não tinha grupo de pesquisa, eu
não sabia o que era, não era pesquisadora do CNPq, dividia o trabalho na
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universidade com o meu escritório, enfim, então era uma outra coisa, como
90% dos professores lá faziam. É quando eu entro aqui que, eu realmente
assumo um perfil de pesquisadora. Aí eu f aço projeto para o CNPq e começo
como pesquisadora no CNPq em 2012 só. E aí é um outro universo de
produção, um outro universo de exigência, que mudou completamente a
minha produção, o meu perfil, a minha atividade dentro da universidade. Mas
eu digo que, como grupo de pesquisa, não via, dentro do meu universo
limitado, uma exigência de internacionalização para preenchimento das
exigências do grupo de pesquisa. Na verdade as exigências vão vir a partir
da CAPES, tem essa coisa do CNPq e CAPES (E1, 2019).

E, na sequência, outro pesquisador explicita o que ele e o conjunto de professores que
com ele compõem o Programa que coordena entendem por internacionalização:
Nós entendemos essa internacionalização de modo bem amplo, assim, tema
ver com trazer professores de fora, tem a ver com a gente ir para fora e
apresentar algo ou realizar alguma pesquisa no exterior, mesmo utilizar uma
biblioteca ou, digamos assim, algum fundo específico, de um determinado
autor ou de determinada linha de pesquisa, ir lá só para fazer pesquisa já
entra na internacionalização. Publicação conjunta é internacionalização.
Convênio é internacionalização (E4, 2019).

Como exemplificado nos depoimentos anteriores, alguns dos entrevistados referem-se
ao entendimento da categoria internacionalização em seu sentido amplo. A internacionalização
da educação superior é "o processo no qual se integra uma dimensão internacional e
intercultural ao ensino, à pesquisa e aos serviços de uma instituição" (KNIGHT, 1993, p. 7). A
internacionalização está impressa e expressa nas relações entre universidades e se intensificou
no panorama mundial a partir da década de 1990 com o processo de globalização (CASTRO;
CABRAL NETO, 2012; GUIMARÃES, TADEUCCI, OLIVEIRA, 2013; MOROSINI, 2006;
KNIGHT, 2012).
A trajetória de coordenador/a de PPG também foi mencionada e os entrevistados
convergem quando analisam que mantém as atividades de pesquisa mesmo quando assumem
um cargo de gestão. Os depoentes relatam:
Eu entrei [na UFSC] em 2010. Em 2012 um professor me procurou e me disse
“você quer ser minha vice coordenadora no Programa?” Eu falei “sim”,
aceitei o desafio, não é sempre que você recebe uma proposta interessante,
principalmente no início de carreira. [...] Eu fiquei dois anos como
professora, mal entrei na universidade e já caí no cargo. [...] Desde quando
eu entrei como vice também nós procuramos trabalhar de uma forma um
pouquinho diferente no Programa, com a criação de comissões, de modo a
descentralizar essa carga do coordenador. [...]Eu olhei um pouco os
coordenadores do passado e fiquei um pouco preocupada, porque os
coordenadores do passado foram penalizados porque se dedicaram full time
à coordenação e acabaram tendo um prejuízo na sua carreira. Eu estou em
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início de carreira, então eu me desdobro em dez para poder dar conta da
minha vida como pesquisadora. Aliás, [...] eu consegui minha bolsa
produtividade, no período que eu estou como coordenadora. Mas assim, eu
tenho um grupo de pesquisa na pós-graduação e nós trabalhamos emtrês. Eu
tive que fazer toda uma ginástica para poder dar conta da pesquisa, do
ensino, da extensão e da administração. Mas assim, eu chego aqui seis e meia
da manhã e oito horas da noite eu estou aqui ainda (E10, 2019).
A minha trajetória como pesquisador é uma e em alguns momentos coincide
com algumas coisas que fiz como coordenador, mas a trajetória da
coordenação é diferente porque é uma trajetória do Programa. Então,
digamos assim, você tem uma trajetória um pouco mais individual, que é a do
pesquisador, e uma trajetória mais estruturada que é a do Programa. Enfim,
já encontrei coisas que já estavam feitas, por exemplo, na coordenação, que
é diferente da trajetória individual (E4, 2019).

Mediante os excertos anteriores verificamos que os coordenadores de PPG assumem
diversas frentes de trabalho. Além das funções da gestão, desenvolvem as atividades de
pesquisa liderando os seus grupos de pesquisa e desenvolvendo também atividades de ensino,
extensão e gestão.
As trajetórias dos líderes de grupos de pesquisa e as estratégias utilizadas para tornar os
seus grupos internacionalizados demonstram que há uma preocupação comum em tornar as
pesquisas científicas desenvolvidas em nível nacional reconhecidas internacionalmente, o que
converge com o discurso da CAPES e do CNPq.
A seguir analisamos quais são as estratégias adotadas nas reuniões dos grupos de
pesquisa da UFSC em relação à internacionalização.
2.2.2 Dinâmicas empreendidas nas reuniões dos grupos de pesquisa
Para compreendermos como os grupos de pesquisa estão organizados e funcionam,
analisamos, via resposta aos questionários e entrevistas realizadas, quais são as dinâmicas
adotadas nas reuniões. Em um primeiro momento perguntamos aos líderes que responderam ao
questionário qual a frequência dos encontros. Considerando as 101 respostas temos o seguinte
gráfico:
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Gráfico 7 - Frequência dos encontros do Grupo de Pesquisa

Fonte: A autora (2020).

A partir do gráfico 7 visualiza-se que a maior parte dos grupos se reúnem
semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Há, com isso, uma dinâmica de trabalho
frequente. Dentre as atividades mais desenvolvidas pelo grupo e nas reuniões os respondentes
indicam: a) Discussão de textos de fundamentação teórica; b) Discussão e formação
metodológica; c) Discussão de trabalhos em andamento dos orientandos; d) Acompanhamento
dos projetos de pesquisa; e) Participação em eventos científicos e f) Produção de artigos
científicos.
Para exemplificar traremos alguns excertos relacionados com os itens mencionados
pelos líderes de grupos de pesquisa.
No tocante à discussão de textos de fundamentação teórica e formação metodológica
os respondentes afirmam que:
O envolvimento dos alunos de graduação e pós-graduação nos projetos de
pesquisa e extensão do núcleo viabilizam formação metodológica, conceitual
e teórica. Os debates realizados nos grupos de estudo, nos eventos
promovidos e nas supervisões viabilizam avaliação contínua daquilo que as
pessoas fazem, viabilizando desenvolvimento constante das pessoas que aqui
estão 28 (Q28, 2018).
As atividades realizadas instrumentalizam os acadêmicos em diferentes
metodologias de pesquisa, no aprofundamento dos referenciais teórico 28

As respostas abertas dos respondentes ao questionário também serão numeradas. Utilizaremos a letra
“Q” e após colocaremos o número de cada respondente conforme a ordem cronológica de respostas ao questionário
e o ano de realização.
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metodológicos do grupo, na apropriação e domínio de tecnologias de
registro, análise e apresentação dos resultados das pesquisas, na produção
de manuscritos, seleção de periódicos para publicação e submissão, entre
outras. Além disso, o grupo é um espaço de aprendizagem compartilhada,
permitindo que os estudantes de todos os níveis de formação aprendamentre
si (Q46, 2018).
A diversidade de atividades formativas, a preocupação com o
desenvolvimento das ferramentas básicas de pesquisa, o fortalecimento da
mentalidade cientifica e o incremento das competências intra e interpessoais
compreendem importantes princípios norteadores do Grupo de Pesquisa para
formar novas gerações de pesquisadores (Q50, 2018).

Os respondentes, ao se referirem às atividades desenvolvidas pelos grupos de pesquisa
que lideram, indicam que há uma preocupação em articular o quesito metodológico ao teórico
com o objetivo de promover uma formação de pesquisadores de qualidade.
Os líderes de grupos de pesquisa também indicaram como atividades frequentes nas
reuniões dos grupos a discussão dos trabalhos em andamento e o acompanhamento dos projetos
de pesquisa dos pós-graduandos. Além disso, mencionam o trabalho coletivo como importante
para o processo de formação de novos pesquisadores. Nesse sentido os participantes de pesquisa
reforçam:
As reuniões contribuem principalmente como forma de acolhimento e de
formação de uma rede de pessoas que compartilham objetivos e angústias
similares que, por sua vez, fazem parte do desenvolvimento da pesquisa. O
grupo também é um fórum de ideias, já que acontecem discussões de textos e
de pesquisas em andamento, no sentido de melhorar os projetos de alunos
(especialmente da pós) e produzir novas pesquisas envolvendo professores,
alunos e técnicos. Por exemplo: alunos da pós que apresentamseus projetos
e pedem apoio do grupo em questões metodológicas, de objetivos etc., ou
ainda que utilizam o espaço como um "treino" para a qualificação/defesa,
respondendo perguntas dos colegas do grupo. Outro exemplo: leitura
individual de um texto base sobre uma temática específica e posterior
discussão sobre o significado e espaço para aplicação da temática no âmbito
de pesquisa dos colegas do grupo (Q38, 2018).
Buscamos incluir no grupo todos os orientandos de graduação, pós graduação e pós-doutores vinculados aos pesquisadores doutores, discutindo
seus trabalhos, projetos e textos que sejam relevantes para sua formação
teórico-metodológica. Essas trocas, que cruzam as fronteiras entre
graduação e pós-graduação e compartilham experiências nos diversos
estágios de pesquisa e escrita, são fundamentais para a formação de novos
pesquisadores e docentes (Q43, 2018).
A partir da discussão de trabalhos de pós-graduandos e de trabalhos em
desenvolvimento as questões teórico-metodológicas e de conteúdos são
apresentadas, debatidas e aprofundadas, contribuindo para a formação de
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pesquisadores. Ao discutir o trabalho de pesquisa de colegas, dos
pesquisadores participantes do Grupo, a formação de pesquisadores vai
sendo aprimorada e aprofundada (Q82, 2018).

Os grupos de pesquisa contam com participantes que estão em diferentes níveis de
formação, de graduandos/graduados até, muitas vezes, pós doutorandos. Com isso, há a
possibilidade de trocas e compartilhamento de vivências. O trabalho coletivo constitui-se como
um meio de produção do conhecimento dentro dos grupos de pesquisa.
Além das discussões teórico-metodológicas e do acompanhamento dos trabalhos e
projetos de pesquisa outros elementos que foram indicados com frequência pelos respondentes
ao questionário dizem respeito à participação em eventos científicos e à produção de artigos
científicos. As reuniões de grupos, como indicou um dos líderes, servem, muitas vezes, como
“treino” tanto para bancas de qualificação e defesa de dissertações e teses como para
apresentações em eventos, como indicam dois líderes nos excertos a seguir:
A discussão em grupo, seja de trabalhos a serem apresentados em eventos,
seja das dissertações e teses que estão em processo, vai havendo uma
formação no processo. Mais particularmente ao discutir o trabalho do/a
colega vai ocorrendo um processo de orientação coletiva, aspecto que é
qualificador da formação de pesquisadores (Q82, 2018).
A experiência de participar do grupo de pesquisa e, em decorrência,
apresentar comunicações e banners em eventos científicos é de extrema
importância para o processo do estudante-pesquisador e para a formação de
novos pesquisadores. Pode-se observar como, aos poucos, esse estudantepesquisador consegue organizar informações que conduzema umraciocínio
embasado em fontes de informações científicas e confiáveis, e o qua nto ele
aprende de maneira autônoma, ainda que mediada, incentivando -o assim
para a continuidade como pesquisador (Q91, 2018).

Além das atividades indicadas anteriormente há outras que foram mencionadas pelos
líderes de grupos de pesquisa e que ocorrem com menor frequência. Optamos por discutir as
que foram mais expressivas visando elencar os relatos que caracterizam como os grupos da
UFSC funcionam e se organizam e quais as dinâmicas utilizadas enquanto coletivo.
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2.2.3 Estratégias de internacionalização adotadas pelos líderes de grupos de pesquisa nas
reuniões
Nas reuniões de grupos de pesquisa, como mencionam alguns dos depoentes, ocorrem
estratégias de internacionalização. Nesse sentido, os líderes de grupos de pesquisa afirmam que
elas estão relacionadas a
Convênio com outras universidades, visitas de pesquisadores internacionais,
visitas a universidade estrangeiras, pesquisas e publicações emconjunto com
professores internacionais (Q62, 2018).
Estágio sanduíche no exterior. Bolsa no exterior. Cooperação (Q41, 2018).

Ainda sobre esse aspecto outros respondentes explicitam:
Orientandos de doutorado geralmente tem vontade de passar umano fora do
país, e os contatos de membros do grupo com pesquisadores, laboratórios e
equipes lá fora auxiliam isso (Q87, 2018).
Sou favorável à internacionalização. Três integrantes de nosso Grupo
realizaram estágios pós-doutorais em Universidades Europeias e quase todos
os pós-graduandos já participaram em eventos internacionais (Q21, 2018).
Temos desenvolvido essas atividades de diferentes formas: estágio doutoral
no exterior (sanduíche); recepção de pós doutorandos de outros estados e
países; saídas para estágios e pós-doutorados no exterior; formação de redes
de pesquisa com outros programas de pós no Brasil e no exterior; publicações
internacionais; participação no INCT Brasil Plural, entre outros (Q72,2018).
Não queremos fazer somente uma pesquisa acadêmica tradicional e sim
produzir diálogos de saberes. Um exemplo é nossa cooperação como TimorLeste (Q4, 2018).
A internacionalização é necessária não apenas no aspecto da interação entre
grupos e instituições estrangeiras; mas, sobretudo, que a pesquisa
propriamente dita tenha conteúdo voltado para temas internacionais (Q22,
2018).

A partir dos excertos anteriores, podemos afirmar que há uma preocupação dos
pesquisadores em se inserirem no processo de internacionalização de diferentes maneiras. A
maior parte dos líderes indica que é essencial que os grupos de pesquisa sejam
internacionalizados e estabeleçam parcerias para construírem conhecimentos de modo coletivo,
via redes de pesquisa como exemplificado nos excertos a seguir:
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As redes de pesquisa auxiliam na formação de mentalidade científica global e
no desenvolvimento de pesquisas e produções conjuntas, as quais dependemda
participação em editais internacionais de fomento à pesquisa. As colaborações
nacionais e internacionais com renomados pesquisadores favorecema inserção
em comunidades de prática internacionais, bem como resultamna melhoria da
qualidade das publicações em periódicos indexados em bases de referência
internacional (Q50, 2018)
A maioria dos integrantes de nosso grupo tem colaborações internacionais de
êxito, com publicação de artigos. O contexto da pesquisa nacional em
matemática se equiparou à internacional neste ano, o que nos torna membros
de uma grande comunidade de cientistas. Acredito que esta é a melhor maneira
de comunicar e fazer Ciência, tornando relevante nossa participação, tanto em
produção, quanto em colaborações (Q77, 2018).
Considero importante esse alargamento de fronteiras, essa interface entre
projetos de pesquisa, mas sobretudo as parcerias que são possibilitadas pelas
trocas de abordagens teóricas e metodológicas, pelas perspectivas
comparativas entre contexto sociais e históricos distintos (Q92, 2018).
Achamos importante e necessário encontrar formas de cooperação e
colaboração entre grupos, laboratórios e/ou núcleos, dentro da temática
principal do grupo, em diferentes níveis - dentro da própria universidade,
regional, nacional e internacionalmente, desde que as trocas e contribuições
mútuas sejam efetivas (Q101, 2018).

Há algumas respostas que indicam a dificuldade em conseguir efetivar mais atividades
relacionadas à internacionalização nos seus grupos de pesquisa. Um dos líderes analisa o que
ocorre na sua área de atuação:
Vejo, em geral, três dificuldades em minha área: uma delas refere -se à
dificuldade com outra língua estrangeira (seja para interagir com outros
pesquisadores ou escrever artigos em outra língua). A outra refere-se a que
as pós-graduações com avaliações com escores mais baixos (o nosso curso é
novo) encontram dificuldade do que outros programas mais consolidados e,
portanto, com mais recursos financeiros e liderança em projetos, acessem
completamente essa possibilidade. O terceiro ponto é que temos poucos
recursos financeiros para interagir com parceiros do exterior. Você não
consegue ter a parceria de um professor ou grupo que já tenha uma trajetória
significativa no exterior se você não tem recursos para umseminário ou para
a organização de um artigo/livro e que possa trazer uma dessas pessoas para
essa discussão ou que você possa ir ter com eles. (Q52, 2018).

Ramos (2018) analisa em sua pesquisa “a lógica e os mecanismos de internacionalização
implementados pelos programas de pós-graduação (PPGs) que receberam notas seis e sete na
Avaliação Trienal 2010 promovida pela CAPES”. Uma das conclusões converge com o que
afirmou o líder de grupo de pesquisa quando se refere às dificuldades para a internacionalização
em sua área. Ramos (2018, p. 19) conclui que:
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A falta de suporte administrativo e organizacional ao nível institucional ou
departamental é um dos principais fatores que inibem uma maior
internacionalização dos PPGEs brasileiros. Apoio insuficiente, processos
burocráticos e falta ou distribuição desequilibrada do fomento foram
mencionados como as principais barreiras. Além disso, a ausência de uma
estratégia nacional que definisse um sentido comum para a
internacionalização das IESs nacionais e a falta de políticas institucionais
adequadas dificultam o desenvolvimento de contatos internacionais e de
intercâmbios científicos vigentes em redes de cooperação institucional mais
significativas e sustentadas.

Ainda no que se refere aos entraves sobre o processo de internacionalização, umas das
respondentes menciona outro aspecto a ser considerado, que é a compreensão sobre o que é a
internacionalização das pesquisas acadêmicas e o modo como ela é compreendida na UFSC a
partir da sua experiência:
Nosso grupo tem vínculos internacionais profundos, seja pela formação dos
pesquisadores, seja na participação de redes de colaboração. Ainda assim,
entendo que a atual discussão sobre internacionalização, do modo como ela foi
feita na UFSC em resposta à demanda da recente política da CAPES, tende a
compreender a internacionalização de modo muito limitado, expresso
fundamentalmente por vínculos institucionalizantes e não pela natureza do
conhecimento produzido. A produção brasileira tem grande impacto
internacional na nossa área, em discussões teórico -epistemológicas, por
exemplo, que não se expressam em um projeto de internacionalização cujo
modelo espelha a lógica econômica (Q51, 2018).

Também nesse sentido um dos líderes afirma:
A UFSC segue as recomendações da CAPES e CNPq para ampliar a
internacionalização dos PPG. Isso necessariamente passa pelos grupos de
pesquisa. Neste sentido o incentivo para internacionalizar é um mecanismo
para dar conta das exigências do governo federal. Exigências que sã o
repassadas num formato de coação, onde o PPG pode perder verbas caso não
atenda as "recomendações" dos órgãos avaliadores da pós-graduação (Q63,
2018).

Por outro lado, no que se refere ao papel institucional da UFSC no processo de
internacionalização das pesquisas e, por consequência, dos grupos de pesquisa, os respondentes
analisam que as estratégias adotadas pela Universidade vão no sentido de incentivar o
desenvolvimento de ações de mobilidade de estudantes e docentes, valorizar as colaborações
internacionais e as publicações conjuntas com parceiros vinculados aos centros de referência
internacional. Todavia as ações dependem mais dos pesquisadores que fazem contato e formam
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redes de pesquisas internacionais do que da própria Instituição. Alguns excertos contribuem
para evidenciarmos essa questão.
Há iniciativas institucionais, como as bolsas oferecidas através de editais da
SINTER, mas fora isso me parece que a internacionalização depende dos
pesquisadores da UFSC que fazem contato e formam redes c om
pesquisadores estrangeiros de suas respectivas áreas de atuação. O acesso à
bibliografia estrangeira é complicado (as Humanidades dependemda compra
de livros e nossa Biblioteca é muito defasada nesse aspecto), o que dificulta
a atualização necessária à publicação no exterior. Os recursos para viagens
para congressos são disponibilizados através do PROAP e do PROEX, mas
caberia algum incentivo à permanência para pesquisa de
campo/biblioteca/arquivos no exterior, estendendo e potencializando essas
viagens para eventos feitas por discentes e docentes. Considerando a escassez
desses recursos, a internacionalização tem sido custeada pelos próprios
pesquisadores, e isso exclui aqueles que não dispõem de recursos suficientes
(não bolsistas, desvinculados de projetos, iniciantes na carreira). Penso que
a UFSC deveria atentar para os jovens pesquisadores (doutorandos e
professores recém-ingressos, com política de ação afirmativa inclusive) e
fomentar sua internacionalização prioritariamente, já que os pesquisadores
mais velhos têm outros recursos disponíveis (Q97, 2018).
Normalmente a internacionalização de pesquisas é uma iniciativa do
professor/pesquisador, independentemente da UFSC. Mas a UFSC possui
mecanismos de formalização de parcerias, mediante a Secretaria de Relações
Internacionais (Q96, 2018).
Penso que a UFSC tem tomado iniciativas importantes. No entanto, penso que
as políticas para participação em eventos internacionais poderiam ser
ampliadas, assim como subsídios para a ida de pesquisadores estrangeiros à
UFSC. Volto a salientar a importância de nosso diálogo não apenas com
países do norte global, mas que a UFSC pode ser protagonista emações que
envolvam relações sul-sul (Q56, 2018).

Mediante as manifestações dos líderes podemos afirmar que as parcerias criadas com
pesquisadores internacionais, geralmente, estão relacionadas ao contato do pesquisador
enquanto indivíduo e/ou grupo de pesquisa. Recai sobre o pesquisador mais uma função: a
preocupação em manter vínculos internacionais e criar parcerias com pesquisadores de outros
países, isto é, ser e estar internacionalizado em um mundo globalizado. Criar estratégias,
dinâmicas e desenvolver habitus que resultem em dar visibilidade internacional as suas
produções. Desse modo, a Instituição, o campo científico, assume um papel de protagonista
quando há a formalização de convênios e/ou atividades que demandem recursos como, por
exemplo, a abertura de editais com concessão de bolsas para viagens ao exterior.
Nesse contexto, são desenvolvidas pelo pesquisador e pelo grupo de pesquisa estratégias
que possibilitam esses intercâmbios, essas trocas, entre universidades, grupos e pesquisadores
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para que haja circulação do conhecimento tanto em âmbito nacional quanto internacional. Além
disso, os pesquisadores incorporam habitus ou criam-se modus operandi diferenciados para dar
conta da necessidade de fazer parte do processo de internacionalização das pesquisas
acadêmicas.
Também verificamos que há apropriações distintas no que se refere à concepção de
internacionalização. Alguns depoentes a veem como algo mais complexo, enquanto outros se
limitam a indicar apenas alguns dos seus elementos como, por exemplo, as parcerias criadas
com pesquisadores de outros países. Constatamos que as redes de pesquisa criadas com
pesquisadores europeus e norte-americanos se destacam enquanto os vínculos com países da
América Latina quase não são mencionados.
Com isso, nos questionamos que modelo de internacionalização está sendo priorizado
pelos pesquisadores líderes de grupos de pesquisa e pelos órgãos de avaliação e fomento da PG
brasileira? Há um discurso dos pesquisadores que está alinhado a desenvolver estratégias de
internacionalização induzidas pelos órgãos de avaliação e fomento da PG brasileira. Isso requer
entrar no jogo do campo científico e incorporar/desenvolver habitus que estejam relacionados
com à internacionalização dos pesquisadores, dos seus grupos de pesquisa, dos PPG, das
universidades e do país para alcançar prestígio e poder concorrer a editais que garantam
recursos para o desenvolvimento de pesquisas em áreas estratégicas.
Quando analisa o habitus e o espaço dos estilos de vida, na obra A distinção: crítica
social do julgamento Bourdieu (2015, p.163) indica que a construção do habitus “permite
justificar, ao mesmo tempo, práticas e produtos classificáveis, assim como julgamentos, por sua
vez, classificados que constituem estas práticas e estas obras em sistema de sinais distintivos”.
A questão é: vale a pena jogar o jogo 29 no campo científico? Quais são os embates que precisam
ser realizados, as disputas que precisam ser travadas, para conseguir ascender enquanto
pesquisadores atendendo aos critérios previstos pela CAPES e pelo CNPq? Nos questionamos

29

Conforme Bourdieu (2007, p. 259) “[...] as probabilidades objetivas só se tornam determinantes para
um agente dotado do sentido do jogo como capacidade de antecipar o futuro do jogo. O sentido do jogo é esse
sentido de futuro do jogo, do que resta a fazer [...], para que ocorra o porvir que se anuncia aí por um habitus
predisposto a antecipá-lo, esse sentido da história do jogo, que só se adquire por meio da experiência do jogo”.
Além da ideia de jogo estar diretamente relacionada à noção de habitus há, também, uma articulação com a noção
de illusio desenvolvida por Bourdieu. A illusio é a crença que o agente constrói no sentido do jogo e que o
impulsiona a entrar no jogo, a acreditar e a permanecer nele. É estar envolvido no jogo social em determinado
campo (BOURDIEU, 1996). Essa relação entre a noção de illusio, o pesquisador e o campo científico, evidenciada
nas manifestações dos entrevistados quando afirmam acreditar na internacionalização das pesquisas como critério
importante para o desenvolvimento das pesquisas, seria um aspecto interessante para ser tratado em pesquisas
futuras.
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sobre o caráter de distinção o qual estão submetidos os pesquisadores e os PPG quando não
alcançam notas altas na avaliação da CAPES.
A internacionalização que está sendo promovida na PG está relacionada a um público,
o que a torna classificadora e diferenciadora a medida em que excluí aqueles que não possuem
ou que não são dotados de habitus internacionais no fazer pesquisa científica. As estratégias de
ascensão, manutenção e/ou subversão no campo científico estão em movimento, conforme os
depoimentos dos pesquisadores, constante na busca de legitimidade científica, esteja ela mais
ou menos convergente com os discursos das políticas públicas sobre a internacionalização na
PG.
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3 A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: O CAPES-PRINT EM
FOCO
A partir dos anos 2000, o papel da educação e particularmente da educação superior no
Brasil tem sido ressignificado no sentido de incluir o país nas demandas e nos debates da
educação superior mundial. Diante desse cenário, o processo de internacionalização, tem se
tornado cada vez mais induzido no sentido de tornar o país integrado à chamada ‘economia
global do conhecimento’ (FERREIRA, 2009), visto que se configura como um dos elementos
previstos para a globalização.
No VI Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), que compreende o período de 2011
a 2020, a CAPES dedicou um capítulo exclusivo à internacionalização, apresentando uma
proposta de participação do país no bloco capitalista mediante a implementação de parcerias
entre universidade, Estado e empresas (PAIVA; BRITO, 2019). De acordo com estas autoras,
“o VI PNPG [...] assume o interesse neoliberal de inclusão do Brasil no capitalismo
transnacional, globalizado” (IDEM, p. 496). A internacionalização, portanto, é projetada como
um meio para que o Brasil alcance um patamar de destaque no mercado econômico mundial
via internacionalização da educação.
Alguns programas governamentais

foram criados para

o

desenvolvimento

da

internacionalização, dentre eles destacando-se: Ciência sem Fronteiras30 (CsF), com vigência
de 2011 a 2015; Idiomas sem Fronteiras (IsF)31 ; com início em 2012, e o Programa Institucional
de Internacionalização (CAPES-PrInt)32 , com início em 2018.
Traremos, ao longo deste capítulo, elementos dos três programas, com ênfase no
terceiro, o CAPES-PrInt. Temos como objetivo analisar os limites e as possibilidades deste
Programa desenvolvido na UFSC para dinamizar processos de internacionalização das
pesquisas acadêmicas realizadas pelos pesquisadores e seus grupos de pesquisa. Abordaremos
as iniciativas de programas anteriores no sentido de buscar elementos sociais e históricos para
compreender como o CAPES-PrInt foi construído e de que forma está sendo implementado.
O CAPES-PrInt será evidenciado nesse capítulo, visto que se configura como um
programa de internacionalização a partir da criação de redes de pesquisas construídas na PG.

30

Programa CsF em vigência no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff (2011-2014) e em
parte do segundo mandato.
31 Início da vigência do Programa IsF no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff.
32 Programa CAPES-PrInt com início da vigência no governo Michel Temer.
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Dito isso, a ideia de grupos e redes de pesquisa, analisadas no capítulo 2, ficará secundarizada
neste momento, dando lugar à internacionalização via, principalmente, o CAPES-PrInt.
Além disso, trabalharemos com as categorias de análise “Indução da CAPES”;
“Parcerias interinstitucionais e internacionais” e “A participação da UFSC no CAPES-PrInt”,
criadas a partir da realização da pesquisa empírica da tese, na qual obtivemos 101 respostas ao
questionário com líderes de grupos de pesquisa da UFSC e na qual foram realizadas 13
entrevistas com líderes de grupos de pesquisa e ex/vice/coordenadores de PPG.
3.1 O PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS (Csf) E A INTERNACIONALIZAÇÃO
VIA MOBILIDADE ACADÊMICA
Destinado principalmente à formação técnico-científica de jovens brasileiros em
universidades de outros países, o programa Ciência sem Fronteiras, criado no ano de 2011 e
extinto em 2015, pode ser considerado como a primeira iniciativa governamental em âmbito
federal direcionada a internacionalizar a educação superior brasileira nos moldes atuais.
Partiu-se do suposto que a mobilidade acadêmica internacional era o fator central para
a formação dos jovens e meio de sua inserção na dinâmica da internacionalização da educação
superior. Foram concedidas 101.446 bolsas em cinco anos, com aporte financeiro próximo a
R$ 10,5 bilhões. De maneira complementar, o CsF buscou atrair pesquisadores internacionais
que tinham interesse em auxiliar com a produção e socialização do conhecimento em
universidades brasileiras. Diferentemente de estratégias anteriores de internacionalização, o
CsF tinha como público-alvo prioritário os estudantes de graduação, visto que 78.980 (78%)
das bolsas implementadas se direcionaram à modalidade graduação-sanduíche (CAPES; CNPq,
2016).
Mesmo trazendo elementos novos, as iniciativas de inserção internacional do CsF
estavam atreladas às que foram construídas durante a história da educação superior no país:
ênfase na mobilidade acadêmica e nos intercâmbios para criar condições que auxiliassem no
processo de modernização, inovação e competividade do país. Também foi priorizada a
mobilidade para países centrais, perspectiva geralmente adotada por países semiperiféricos, nos
quais os programas tendem a ser extintos o que compromete a sua consolidação (PROLO et al.,
2019).
O programa CsF era considerado um meio promissor de inserção do Brasil no cenário
internacional. Todavia, mesmo tendo alcançado visibilidade mediante o número de bolsistas, o
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volume de recursos financeiros investidos, quantidade de universidades e países envolvidos, foi
alvo de críticas por parte de representantes das universidades e da mídia. Nesse sentido, a
própria CAPES o caracteriza como um Programa de “internacionalização passiva” (CAPES,
2017, p. 6).
De modo amplo, as críticas que foram direcionadas ao CsF se referem aos seguintes
fatores: alto volume de recursos públicos investidos; ênfase na formação de estudantes de
graduação ao invés de priorizar pesquisadores com experiência em pesquisa; a exclusão das
ciências humanas e sociais; o negligenciamento das relações com a América Latina, IberoAmérica e o Sul Global; a função secundarizada das universidades brasileiras no
desenvolvimento e gestão do Programa; a duvidosa reputação acadêmica de algumas
instituições de destino; a colocação do Brasil como cliente de produtos educacionais; os
entraves que os candidatos enfrentaram para alcançar os níveis de proficiência e língua
estrangeira requeridos; as dificuldades referentes ao reconhecimento de créditos das atividades
acadêmicas realizadas no exterior; o não monitoramento e avaliação dos resultados alcançados
e a dificuldade na capitalização dos esforços de internacionalização pelas universidades
brasileiras (PROLO et al., 2019).
Mesmo com as inúmeras críticas direcionadas ao CsF, houve, a partir desse Programa,
a exposição das IES brasileiras ao ambiente internacional e foram criadas significativas relações
acadêmicas entre países, especialmente atendendo aos interesses de países como Estados
Unidos da América e Reino Unido, nos quais se concentraram a maioria dos bolsistas
brasileiros. Os dados mostram que as universidades situadas nos Estados Unidos e no Reino
Unido atraíram a maioria dos bolsistas, respectivamente com 27.821 e 10.740 estudantes
(PROLO et al., 2019).
O CsF também serviu de base e/ou inspiração para outras iniciativas governamentais de
internacionalização, visto que as universidades brasileiras criaram estratégias para lidar com a
validação de créditos, com o monitoramento de estudantes no ensino superior,

e

institucionalizaram/expandiram departamentos para gerir o processo de internacionalização. As
críticas relacionadas ao Programa e as visitas cada vez mais frequentes de representantes de
governos, universidades e empresas internacionais fez com que houvesse um esforço coletivo
em tornar eficazes as parcerias internacionais.
Além disso, essa primeira experiência fez com que fosse construído um discurso
diferente no que se refere à passividade do Brasil de sua condição de mero consumidor do
processo de internacionalização, fazendo com que as instituições brasileiras fossem inseridas

116
no “mapa da educação” (Coordenador geral de bolsas e projetos da Diretoria de Relações
Internacionais da Capes) (SINTER/UFSC, 2017, p. 6) ou no “mapa da internacionalização do
ensino

superior” (Representante da Associação

Brasileira de Educação

Internacional

(FAUBAI) (SINTER/UFSC, 2017, p. 7).
Especificamente no campo científico da UFSC, o CsF distribuiu 2.766 bolsas, de 2011
a 2015, para estudantes, pesquisadores e professores. Destas, 2.213 para graduação-sanduíche;
347 para doutorado-sanduíche; 68 para doutorado pleno; 70 para pós-doutorado; 36 para
pesquisador visitante especial e um para mestrado pleno (SINTER/UFSC, 2016). Nesse
contexto, vemos o CsF que inicialmente se apresentava como um Programa marginal ganhou,
e ao longo do processo de implementação, proporções maiores abarcando outras frentes além
da graduação.
Com isso, a Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) da UFSC precisou se
organizar para atender as demandas do Programa: - ter mais servidores em seu quadro técnico;
monitorar seus estudantes no exterior; participar frequentemente de eventos nacionais e
internacionais que tinham como

temática a internacionalização; acolher representantes

advindos sobretudo do Norte Global e participar de missões no exterior (SINTER/UFSC, 2015).
Apesar do impacto do Programa nas IES brasileiras ser, inclusive na UFSC, na maior
parte das vezes, subjetivo, verifica-se que mediante a sua vigência houve a criação de uma visão
hegemônica para que o processo de internacionalização se expandisse. Isto pode ser observado
principalmente no que se refere à associação imediata feita entre o processo de
internacionalização e relações com países centrais; ao não questionamento ou ao silenciamento
acerca da priorização de determinados campos do conhecimento em detrimento de outros; à
forma verticalizada das missões da universidade com a distinção entre universidades de
pesquisa e as demais que fazem parte do sistema de educação superior brasileiro (LEAL, 2020).
De qualquer forma, sabendo-se de como os processos educacionais demandam tempo
para ser implantados e apresentar resultados, é de se questionar a quantidade e a virulência das
críticas a um Programa que foi abatido no nascedouro. Programas anteriores – raciocínio que
pode ser aplicado à própria criação e afirmação da CAPES, do CNPq e outros Programas a
exemplo do CsF – que chegaram ao estágio de legitimação em que se encontram hoje,
demandaram tempo

mais

largo,

avaliações,

correções,

reajustes

e,

principalmente,

investimentos. Quando se pensa na avaliação como processo formativo, certamente o que
presidiu a extinção do CsF foi mais uma decisão vinculada à instância orçamentária do que ao
feedback e aos seus resultados que o Programa, na sua curta existência, apresentou.
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3.2 PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS (IsF)
Outra política nacional convergente com a lógica do CsF, marcada pela inserção
internacional e priorizada pela gestão do MEC, é o Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). O
Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) trata-se de um desdobramento do CsF e foi criado
inicialmente como “Inglês sem Fronteiras”, no ano de 2012, pela Secretaria de Educação
Superior. Em 2014, foi reestruturado para incluir outros idiomas ao Programa. A criação do IsF
tinha como objetivo contribuir para que os estudantes, vinculados ao CsF, alcançassem os níveis
de proficiência linguística exigidos pelas universidades anglófonas, uma vez que era um entrave
que se apresentava aos estudantes. Neste sentido, o Programa foi desenvolvido para atender
uma demanda que estava relacionada à melhoria da proficiência em inglês dos estudantes
brasileiros de graduação.
O relatório de 2018 indica que o Programa “[...] tornou-se uma importante iniciativa
para auxiliar no processo de internacionalização e para contribuir para o desenvolvimento de
uma política linguística nas universidades brasileiras, além de promover residência docente para
os futuros profissionais do ensino de línguas estrangeiras” (ISF, 2018, p. 1). Indica também que
os parceiros do Programa são IES credenciadas e que “estão estruturadas para atender a
demanda de internacionalização por meio do ensino de idiomas estrangeiros e formação de
professores de línguas no Brasil” (ISF, 2018, p. 1). Vemos, com isso, um alinhamento do
Programa com o processo de internacionalização via uma política linguística. Hoje o IsF é
desenvolvido mediante três linhas: Formação de professores; Capacitação em língua estrangeira
e Capacitação de estrangeiros. Essas linhas de atuação se materializam via parcerias entre o
Programa com as IES brasileiras credenciadas, com os países estrangeiros e com empresas e
organizações.
Atualmente, os idiomas que fazem parte do IsF são: Alemão, espanhol, francês, inglês,
italiano, japonês, além de Português para estrangeiros. Mas o inglês é o único idioma
contemplado por todas as instituições credenciadas e, com isso, assume um papel prioritário,
reforçando a tendência de posicionar o

inglês como hegemônico

no contexto

da

“internacionalização da educação superior” (PASSONI, 2019).
Mesmo tratando apenas da questão linguística, o IsF é mais amplo do que o CsF, visto
que engloba a comunidade universitária das instituições cadastradas e não apenas estudantes.
Com isso, docentes e técnico-administrativos têm acesso também às ofertas. Conforme Leal
(2020, p. 147) “o Programa reflete uma emergente transição no entendimento dominante que o
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governo federal tem de ‘internacionalização da educação superior’: de sinônimo de mobilidade
internacional para um fenômeno mais amplo que afeta a razão de ser e os valores da instituição
universitária”.
3.3 O PROJETO INSTITUCIONAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO (CAPES-PrInt)
Política pública indutiva voltada à formação de pesquisadores de PG o Programa
Institucional de Internacionalização (CAPES-PrInt) foi lançado no final do ano de 2017
mediante a portaria nº 220, de 4 de novembro de 2017 (MEC/CAPES, 2017) e tem como um
dos seus objetivos o estímulo à formação de redes de pesquisa internacionais com vistas a
aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculada à PG.
O Programa ainda é uma iniciativa recente de internacionalização, dada sua criação em
2017. Tendo em vista sua recente vigência, traremos alguns documentos, dados oficiais e
notícias sobre o CAPES-PrInt articulando com os dados da pesquisa empírica realizada com
líderes de grupos de pesquisa, gestores e coordenadores de PPG da UFSC. O CAPESPrInt/UFSC foi mencionado, via questionário online, pelos líderes de grupos de pesquisa da
UFSC como uma possibilidade de dar mais visibilidade à Universidade e como uma política de
indução de trabalho em rede e, por esse motivo, foi inserido nesta pesquisa de tese como uma
política pública que estimula o processo de internacionalização da pós-graduação.
De acordo com o documento o CAPES-PrInt tem como objetivos: fomentar a
construção, a implementação e a consolidação de planos estratégicos de internacionalização das
instituições em áreas do conhecimento priorizadas; estimular a formação de redes de pesquisas
internacionais com vistas a aprimorar a qualidade da produção acadêmica vinculada à pósgraduação; ampliar as ações de apoio à internacionalização na pós-graduação das instituições
contempladas; promover a mobilidade de docentes e discentes, com ênfase em doutorandos,
pós doutorandos e docentes para o exterior e do exterior para o Brasil, vinculados a programas
de pós-graduação stricto sensu com cooperação internacional; fomentar a transformação das
instituições participantes em um ambiente internacional e integrar outras ações de fomento da
CAPES ao esforço de internacionalização (CAPES, 2020).
Ressaltamos o objetivo referente às redes de pesquisa, visto que temos interesse em
fazer a articulação entre as iniciativas de grupos/redes de pesquisa dos Centros Brasileiros e
Regionais de Pesquisa Educacional dos anos 1950/1560, dos Programas de Intercâmbio
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1980/1990 – que previam a estruturação e consolidação da pesquisa e da formação de
pesquisadores – com o programa de internacionalização da pós-graduação CAPES-PrInt.
O CAPES-PrInt é um Programa que tomou lugar após o CsF e do IsF. Os três programas
surgiram em um cenário de crescente indução pela internacionalização da educação superior e
competitividade entre os países, blocos e universidades (e intra universidades) para atender à
lógica de mercado que indica a necessidade de inserção na ‘economia global do conhecimento’
(FERREIRA, 2009).
O financiamento está previsto, via editais, para as seguintes ações: auxílio para missões
de Trabalho no Exterior e recursos para Manutenção de Projetos. No que se refere às bolsas no
exterior: Doutorado Sanduíche; Professor Visitante Junior (antigo pós-doutorado com vínculo
empregatício); Professor Visitante Sênior (antigo estágio sênior no exterior); Capacitação em
cursos de curta duração ou “summer/winter schools”. Para as bolsas no país estão previstas
ações para: Jovem Talento; Professor Visitante e Pós-Doutorado (CAPES, 2020).
Alguns dos critérios previstos no edital (CAPES, 2017) para concorrer à seleção do
CAPES-PrInt que as IES precisam preencher são: apresentar um plano de internacionalização
em duas línguas (português e inglês) e ter pelo menos quatro PPG (dois doutorados)
recomendados pela CAPES, com nota mínima 4. Outros critérios estão relacionados à definição
de metas para a melhoria da PG com acompanhamento e avaliação do projeto de
internacionalização e visitas de representantes da CAPES às IES selecionadas nos editais.
Com isso, verificamos que há uma indução, via editais, que orienta para a competição
e a diferenciação, já que o resultado do primeiro edital mostra que apenas 36 IES 33 , das 109 que
se candidataram foram contempladas. A maioria das IES são públicas, têm tradição em pesquisa
e um certo nível de reputação internacional, como é o caso da IES objeto desta pesquisa.
33 1. Fundação Getúlio Vargas (FGV); 2. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); 3. Universidade Federal
de Rio Grande (FURG); 4. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); 5. Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA); 6. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO); 7. Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS); 8. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 9. Univ ersidade
Federal do ABC (UFABC); 10. Universidade Federal da Bahia (UFBA); 11. Universidade Federal do Ceará
(UFC); 12. Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); 13. Universidade Federal Fluminense (UFF); 14.
Universidade Federal de Lavras (UFLA); 15. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 16. Fundação
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); 17. Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 18.
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 19. Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 20. Universidade
Federal do Paraná (UFPR); 21. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 22. Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ); 23. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 24. Universidade Federal
Rural de Pernambuco; 25. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); 26. Universidade Federal de São
Carlos (UFSCar); 27. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); 28. Universidade Federal de Uberlândia
(UFU); 29. Universidade Federal de Viçosa (UFV); 30. Universidade de Brasília (UnB); 31. Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP); 32. Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); 33.
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 34. Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS); 35.
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); 36. Universidade de São Paulo (USP).
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No que se refere às diferenças entre o CsF e o CAPES-PrInt, Leal (2020, p. 152)
observa que:
Diferenças aparentemente significativas do Capes-PrInt em relação ao CsF
são, portanto, a mudança de foco direto nos indivíduos para as instituições; a
centralidade conferida à pesquisa; bem como a inclusão de dimensões
complementares da ‘internacionalização’ para além da mobilidade, que
dialoga com a tendência global contemporânea de ‘internacionalização em
casa’.

Mesmo com objetivos diferentes, o CsF e o IsF trouxeram elementos para que se
justificasse a criação do CAPES-PrInt. A partir da sua consolidação há uma previsão de que as
instituições selecionadas “aumentarão a capacidade de inovação e de competitividade do país”
(LEAL, 2020, p. 155).
Evidenciamos, portanto, uma lógica que está pautada na continuidade e que converge
com as políticas de inserção internacionais previstas pelos programas anteriores, os quais
enfatizam a inclusão do país no capitalismo globalizado e que tem como estratégia a criação de
redes de pesquisas para incrementar a internacionalização.
Com isso, houve apenas um redirecionamento. O CsF estava diretamente relacionado à
mobilidade

educacional,

priorizando

relações

Sul-Norte,

principalmente

Brasil-Estados

Unidos, o IsF privilegia a língua inglesa frente aos outros idiomas e o CAPES-PrInt sinaliza
uma lógica competitiva que legitima e diferencia países, instituições e áreas do conhecimento
pautado na ideia de excelência acadêmica via internacionalização.
3.3.1 A institucionalização do projeto em uma IES pública: o caso da Universidade
Federal de Santa Catarina/UFSC
Neste subitem, iremos apresentar e analisar as 101 respostas ao questionário e as 13
entrevistas realizadas com líderes de grupos de pesquisa, membros da equipe gestora do
CAPES-PrInt-UFSC e ex/vice/coordenadores de PPG. Traremos elementos da pesquisa
empírica a partir da construção de três categorias de análise: “Indução da CAPES”; “Parcerias
interinstitucionais e internacionais” e “A participação da UFSC no CAPES-PrInt”.
Na UFSC, o CAPES-PrInt foi construído mediante Edital Conjunto CG-PrInt/UFSC nº.
01/2018/PROPG/PROPESQ e tinha como meta mobilizar os PPG, com nota de avaliação da
CAPES 5, 6, ou 7, a desenvolverem subprojetos interdisciplinares. A UFSC conta com 43
Programas notas 5, 6 e 7, e 40 deles fazem parte do CAPES-PrInt. Foram construídos 27
subprojetos que estão divididos em cinco temáticas norteadoras. São elas: Linguagens,
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Interculturalidade

e

Identidade;

Nanociência

e

Nanotecnologia;

Saúde

Humana;

Sustentabilidade Ambiental e Transformação Digital: Indústria e Serviços 4.0.
Como mencionado anteriormente, um dos critérios para a participação no CAPES-PrInt
é que a IES tenha um Plano Institucional de Internacionalização. Consta no Edital n.º 41/2017,
que “são elegíveis ao presente edital as Instituições de Ensino Superior e Institutos de Pesquisa
[...] que possuam um Plano Institucional de Internacionalização ou documento congênere, [...]”
(CAPES, 2017, p. 3). A existência desse documento é pré-condição para concorrer aos recursos
disponíveis.
Com isso, houve um esforço para que fosse desenvolvido e aprovado esse documento
para que a candidatura da UFSC ao CAPES-PrInt fosse validada, como evidenciado na análise
de um de nossos entrevistados:
Já temos o nosso plano, só que ainda está passando por algumas
modificações. Vai ter que passar por outras instâncias. Pela Câmara de pósgraduação já passou por conta do Print/Capes que nós tivemos que aprovar
meio na corrida. Falta passar pela câmara de pesquisa. Então estamos
ajustando esse plano para que nós atendamos a essas demandas desse novo
mundo aí que nós estamos vivendo. A universidade nunca pensou em ser
competitiva, mas diante dessas ameaças externas nós vamos ter que sair em
competição sim. O Print/ Capes mostra claramente uma competição (E2,
2019).

Além disso, a partir dos critérios de nota do PPG – apenas PPG avaliados pela CAPES
como 5, 6 ou 7 – e das áreas temáticas selecionadas, verifica-se que o CAPES-PrInt não se
direciona à UFSC em sua totalidade, mas sim a uma parte dela, que se considera enquadrar-se
nas demandas do Programa. Com isso, o Programa acaba selecionando e diferenciado os PPG,
excluindo aqueles que não atendem aos critérios previstos no edital. Mesmo tendo esse viés
excludente o Programa ocupa uma posição de destaque acerca da política institucional de
internacionalização da UFSC.
Em resposta a uma das questões abertas do nosso questionário (APÊNDICE B), uma
das líderes de grupos de pesquisa sinaliza a questão do critério de notas do PPG, apontando
para a necessidade de uma política institucional que garanta recursos e apoio a todos os
pesquisadores e grupos/Programas e não somente aqueles que neste momento preenchem os
requisitos de um edital tão restritivo:
Os grupos e programas que são padrão internacional têm mais chances, mais
recursos para continuar lá. (Ex. edital PrInt excluiu os programas de pós graduação nota 4, mantendo os 5, 6 e 7). A universidade deve dar estímulo ao
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pesquisador mediano, não só aos já consolidados. Especialmente na nossa área
que não envolve tecnologia dura. Está muito complicado conseguir verba em
agência de fomento. O acesso a softwares de análise de dados não é amplo (só
tem quem tem recurso para comprar). Haveria que dar condições de se
apresentar projetos mais integrados, multicêntricos para dar mais peso e ter
mais chance. (Q8, 2018).

A partir do depoimento anterior podemos inferir que o CAPES-PrInt expressa uma
tendência de aprofundamento da diferenciação da educação superior com base na ideologia da
excelência, nos termos definidos por Thiengo (2018), visto que classifica e distingue as áreas
de conhecimento priorizando estrategicamente algumas delas.
No que se refere às iniciativas de internacionalização da UFSC os respondentes ao
questionário indicam o CAPES-PrInt como uma das estratégias mais recentes desse processo,
como indicam os depoimentos a seguir:
A UFSC institucionalizou em 15/01/2018 o processo de internacionalização dos
programas de pós-graduação por meio do Programa Institucional de
Internacionalização – CAPES-PRINT-UFSC. É o primeiro passo (um passo
estratégico), mas ainda falta em nível de governança, procedimentos, práticas
e ferramentas para facilitar essa articulação pelos programas e seus
pesquisadores (Q31, 2018).
A UFSC tem tomado iniciativas importantes, como o projeto PRINT CAPES
aprovado recentemente, do qual faço parte pelo meu Programa de Pós Graduação. No entanto, penso que as políticas para participação emeventos
internacionais poderiam ser ampliadas, assim como subsídios para a vinda de
pesquisadores estrangeiros à UFSC. Volto a salientar a importância de nosso
diálogo não apenas com países do norte global, mas que a UFSC pode ser
protagonista em ações que envolvam relações sul-sul (Q56, 2018).
A UFSC tem procurado garantir a inserção de seus pesquisadores no cenário
internacional com mais boa vontade do que competência. A recente elaboração
de um programa de internacionalização como o PrInt dá mostras de que
existem iniciativas condizentes com a constatação de que esse é um processo
sem volta. Mas também o fato de que os contatos são complicados e a verba
utilizada vem exclusivamente da CAPES demonstram que há restrições práticas
ainda muito grandes (Q73, 2018).

Os excertos acima trazem elementos sobre o processo de internacionalização na UFSC
e como está acontecendo a sua materialização. Indicam, que há, por parte dos líderes de grupos
de pesquisa, uma indicação de que, por ser um Programa recente, ainda são necessários ajustes
para que essa iniciativa de internacionalização seja eficaz e atenda aos objetivos que foram
previstos inicialmente.
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Para que os objetivos pretendidos com o Programa sejam alcançados, um dos líderes de
grupo de pesquisa, pertencente a um PPG avaliado com nota 7 pela CAPES e membro do grupo
gestor do CAPES-PrInt-UFSC, relata o que antecedeu a construção do Programa na UFSC:
A CAPES agiu estrategicamente e politicamente, sem dúvida, empassar para
as universidades esse papel de se autogerir em termos de internacionalização.
Não é fácil. Isso implica, em um primeiro momento, uma autoavaliação. Isso
vale para qualquer área ou para qualquer planejamento, mas antes de saber
para onde você vai em termos de internacionalização, por exemplo, é preciso
saber onde nós estamos. Esse retrato, essa fotografia inic ial foi um belo
exercício coletivo que nós tivemos com colegas de várias áreas que
participaram do grupo gestor, e foi uma convivência saudável, apesar das
diferenças que são naturais, desde diferenças de ponto de vista até diferenças
de métodos de avaliação de áreas (E3, 2019).

Depois de fazer um “retrato” sobre o processo de internacionalização da UFSC o
depoente relatou, em detalhes, como foi construído o PrInt-UFSC:
Nós decidimos, no grupo gestor, fazer um processo de baixo para cima. Nós
ouvimos, através de um edital interno, quais seriam as propostas relativas aos
cinco grandes temas e a partir daí houve um processo de seleção, também
muito discutido entre nós. Deu muito trabalho, foram várias reuniões
semanais. Nós, em certos momentos, tínhamos quase que uma dedicação
exclusiva a todo o processo de seleção e propostas. No momento posterior,
depois da seleção, da elaboração da proposta institucional e da própria
gestão dos recursos que foram liberados (que também não foram todos
aqueles que a gente solicitou), nós, de novo, queríamos saber onde estávamos
e para onde nós queríamos ir. Acho que essa filosofia tem que ser mantida e,
no meu entender, nós devemos sinalizar sempre que possível
quantitativamente. Acho que é isso que esperam de nós também, quais são os
nossos objetivos, quais são as nossas metas, em termos de tempo, emtermos
de formação de pessoas, em termos de reconhecimento internacional (E3,
2019).

Ainda sobre como foi construído o CAPES-PrInt na UFSC uma das pesquisadoras que
faz parte da gestão da UFSC indica que houve um esforço coletivo para que a Universidade
fosse selecionada para participar do Programa:
O PrInt (foi) construído com a participação de todos os coordenadores de
programas. Trabalhamos em conjunto na construção de quais seriamou onde
se poderia fazer as conexões de forma que pudesse dar uma identidade da
nossa universidade, verificando em quais os campos que ela está mais
fortalecida. Na verdade é isso: onde tem os programas mais fortes, onde tem
os pesquisadores mais fortes. Agora, nunca dá cobertura para todos porque
nós temos hoje esse volume de programas: 43 notas 5, 6 e 7. Se for ver, antes
estavam aí até os programas nota 4. Se for olhar um pouquinho, nós temos
hoje 2650 docentes, praticamente quase todos doutores. Quase quinhentos
são pesquisadores CNPq e 1200, 1300 estão na pós-graduação. Então, se
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formos olhar bem para esse conjunto, nós vamos ver que alguma coisa não
está muito certa na nossa universidade. Ou seja, a visibilidade de tudo o que
se produz nós não temos computado. Na verdade é isso, sabemos alguns
dados, mas ainda não temos a infraestrutura e estamos trabalhando para isso
junto com o PrInt (E8, 2019).

Conforme o depoimento há uma dificuldade em socializar aquilo que é produzido na
UFSC no que se refere à questão da internacionalização. Há parcerias internacionais, os
convênios são realizados, mas a visibilidade do processo não está de acordo com aquilo que
está materializado. Esse é um dos entraves do processo. Nesse sentido, uma gestora da UFSC
indica que: “nós temos que começar a mostrar tudo o que temos de internacionalização, porque
acho que nós fazemos demais até, mas não está no sistema. Hoje, tem mais de 200 professores
que estão fora do país. Se eu fizer uma rodada aqui dentro da universidade, mais de 100
professores de outros países estão aqui dentro” (E8, 2019).
O discurso dos entrevistados que fazem parte da gestão da UFSC converge no sentido
de indicar que acontecem ações de internacionalização na Universidade que não são
computadas. Nesse sentido uma das depoentes afirma que:
A UFSC tem esse protagonismo. Ela é a 6ª maior universidade do país, ela
poderia ser a 4ª. Só é a 6ª porque tem um requisito muito baixo: o impacto
das publicações internacionais. Então, nós temos um alto nível de
internacionalização, temos uma alta qualidade na pesquisa, mas não temos
muito impacto na nossa pesquisa. Isso é uma questão de dirigir. Você vê que
tem dois indicadores que não estão conversando, o alto nível de pesquisa e o
baixo impacto internacional (E1, 2019).

Com relação à forma de avaliação da CAPES sobre o indicador internacionalização,
uma das entrevistadas afirma que: “[...] a CAPES não vai avaliar a internacionalização per se.
Toda a internacionalização tem que estar vinculada a um resultado local/regional. [...] a nossa
abertura para fora é para estar permeável ao que vem de fora, mas construir algo que sirva
para nós e que atenda a nossa coletividade, isso é importante, isso está como política da
CAPES” (E1, 2019).
Conforme uma das depoentes, a UFSC precisa “[...] criar uma cultura de
internacionalização” (E1, 2019). Além disso, a mesma depoente segue dizendo que:
Uma outra coisa é manter um nível de pesquisa, apesar dos revezes gerais.
Precisamos manter, por exemplo, a qualidade dos laboratórios. Os
laboratórios foram construídos em um momento em que o Brasil investiu
muito em laboratórios e agora está faltando dinheiro para a manutenção e
para investir em outros laboratórios. Então, assim, manter esse patrimônio
vai exigir algumas mudanças, certamente de relacionamento. Temos que
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procurar outras formas de financiamento, temos que procurar
relacionamentos internacionais que nos aportem financeiramente (E1,2019).

A questão da falta de diálogo ou de fazer “chegarem as informações” para a comunidade
científica foi apontada como uma grande dificuldade institucional: “[...] eu não sei o que
acontece na UFSC. Nós divulgamos na página, no Facebook, no Instagram, mas não sei o que
acontece, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Elas não veem as ações que estão
acontecendo. Eu fico meio frustrado” (E2, 2019).
Com isso, verificamos que as ações de internacionalização acontecem na UFSC, mas
um dos entreves é a comunicação. O entrevistado, que faz parte da gestão da UFSC, segue
analisando que: Nós temos que resolver isso, porque tem a ver com alienação também. Nós
temos que mudar essa cultura de cada um trabalhar na sua caixinha. O CAPES-PrInt na UFSC
já auxiliou nesse processo de fazer com que os coordenadores de PPG dialogassem (E2, 2019).
Alguns dos entrevistados citaram o programa CsF como o início de uma sistematização
estratégica de indução, via políticas públicas, para a internacionalização nos moldes da
‘economia global do conhecimento’. Em uma parte da sua análise, um dos coordenadores de
PPG assim se manifesta:
Os entraves estão relacionados às dificuldades financeiras que nós temos no
momento. Se nós tivéssemos um Ciências Sem Fronteiras, não naqueles
moldes que a gente tinha antes, mas uma coisa bem dosada, com processos
de seleção bem estabelecidos para se pensar na possibilidade de
internacionalização via intercâmbios de estudantes que iriam retornar ao
Brasil com uma bagagem e uma abertura de caminhos com/para os grupos
de pesquisa de excelência, eu acho que seria um programa bem interessante,
bem vantajoso (E12, 2019).

Além das dificuldades mencionadas pelos entrevistados há também outras que
apareceram nos depoimentos com menor frequência como, por exemplo: estrutura institucional
para atender estrangeiros, a questão do idioma e a cotutela, como verificamos no depoimento a
seguir:
O problema maior que eu vejo é a estrutura para atender os estrangeiros que
vêm para a nossa universidade. O meu secretário não fala inglês e não vai
aprender inglês porque já está há 30 anos conosco. A universidade vai ter que
se internacionalizar, no sentido de todo o seu corpo administrativo, pelo
menos os que atuam diretamente nos programas. Quando abrir edital vai ter
que pensar na exigência da proficiência em língua inglesa. [...] Então tem
essa questão da língua, na parte dos ingressantes, que também é importante
nós trabalharmos desde o início. [...] Então vai estudar inglês para fazer o
Toefl e atingir a pontuação mínima. Esses são alguns pontos que na prática
eu consigo ver que podem ser entraves. Semana passada teve uma aluna nossa
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aqui que foi aprovada para ir..., ela passou no edital, mas ela não passou no
exame. Então isso também eu vejo como um problema. Outro problema:
cotutela. Nós temos que flexibilizar um pouquinho para quem vemde lá para
cá, porque a maioria dos países não têm disciplinas, por exemplo. Nós temos
também que trabalhar resoluções dentro da instituição, específicas para
cotutela, para facilitar a vinda desse pessoal, sem prejudicar os alunos que
estão aqui (E10, 2019).

No que se refere à indução da CAPES ao processo de internacionalização, um dos
entrevistados afirma achar “que ele é muito válido porque vai direcionando. Aqui no programa
essa internacionalização já é bem consolidada. Eu entendo que tinha que ocorrer essa indução
para alguns programas, para alguns grupos de pesquisa, mas para o nosso a
internacionalização já é existente” (E11, 2019). Nesse mesmo sentido, uma das líderes de
grupos de pesquisa que faz parte da gestão da UFSC assinala que:
Induzido pela CAPES, a UFSC soube captar muito bem, pois o PrInt é um
catalisador desse espírito de internacionalização. Nos obrigou a construir
cinco temáticas importantes para a UFSC. Nós investimos muito pouco em
pesquisa, mas precisamos otimizar tudo isso que investimos. Então a forma
de focar em temáticas e construir uma identidade institucional sobre que
temas queremos desenvolver, isso é muito importante (E2, 2019).

Os depoimentos reforçam que o CAPES-PrInt é uma política indutiva sobre o processo
de internacionalização dos PPG visando fazer com que as universidades brasileiras selecionadas
tenham cada vez mais visibilidade internacional.
No tocante à materialização do Programa na UFSC, um dos depoentes assim se
manifesta “[...] infelizmente tudo teve que ser feito a toque de caixa, e como ninguém tinha
experiência do PRINT, porque é a primeira vez que surge esse edital, então muita coisa não
deu certo. (E4, 2019). Por outro lado, analisa e considera que houve
[...] um grande avanço na internacionalização. Especialmente a pró-reitoria
de pós-graduação está lidando com algo que é muito engessado, que é a forma
como a CAPES empurra as coisas. Estão trabalhando com programas que
foram criados agora, as regras de mês para mês mudam e eles estão lidando
com esse tipo de coisa que é complicado. Acho que é muito louvável o trabalho
que eles têm feito, [...] porque eles estão lidando com coisas muito difíceis,
eles estão partindo do zero, de criar normativas. Agora, isso, como está sendo
feito pela primeira vez, ou há poucos anos, isso traz problemas porque é
tentativa e erro. Tem ocasionado distorções que só depois que ocorremvocê
vai saber solucionar. Mas, enfim, acho que a UFSC está atenta a isso. A
UFSC não está acomodada, está tentando assumir um protagonismo, mas
está lidando com dificuldades (E4, 2019).

Um dos entrevistados assim se manifesta sobre como foi pensado o Programa:
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A minha percepção do PRINT é que o presidente da CAPES à época dispunha
de uma quantidade bastante grande de recursos e quis buscar uma forma de
amarrar esses recursos aos projetos feitos pelos programas das
universidades, para trabalhar a excelência. Daí ele amarrou isso, à época,
para um projeto que deveria ser para um determinado tempo. A ideia que se
tinha à época é que esse PRINT seria como que um braço auxiliar no processo
de internacionalização. Quando se aprova o PRINT institucional, com a
participação dos subprojetos que foram confeccionados pelos programas
participantes, o que se verificou, por conta crise e tudo mais, foi que eles
resolveram fazer com que o PRINT abraçasse toda a questão dos possíveis
estágios e intercâmbios que seriam feitos. Mas a ideia do PRINT é muito
relevante no sentido de se buscar excelência, a internacionalização. Uma
questão que eu vi, que foi muito importante no processo do PRINT, foi que ele
terminou obrigando que a universidade dialogasse entre os diferentes
programas. Isso eu acho que é uma questão muito salutar (E12, 2019)

Mesmo com a celeridade com que ocorreu a construção da candidatura da UFSC ao
Programa os entrevistados indicam as possibilidades que estão previstas: “o PRINT nos permite
as missões, que são períodos de até 20 dias, mas também permite professores visitantes por
três meses, professores com experiência no exterior para doutorado júnior ou sênior, por até
dois anos. [...] Então há todo um crescimento, digamos, dessas ações (E6, 2019). No que diz
respeito às missões, outro entrevistado, coordenador de PPG da UFSC assinala que
[...] quando professores vão em missões para o exterior e alunos tambémvão
trabalhando com aqueles grupos, abrem-se portas. Então as coisas ficam
mais fáceis tanto para intercâmbios futuros quanto para a oficialização de
projetos em comum. São criados canais de comunicação que permitem que
artigos possam ser escritos em parceria. [...] sem dúvida, traz muitos ganhos
para os grupos de pesquisa que participam desse processo (E12, 2019).

Com o CAPES-PrInt pretende-se que “o Brasil também se torne um país de referência
lá fora” (E7, 2019). Em recente momento histórico, “com a presidenta Dilma tivemos o Ciência
Sem Fronteiras que é também um mecanismo de tornar o Brasil um exportador de pesquisas.
As áreas de humanas, por exemplo, começaram a ser vistas com outros olhos” (E7, 2019).
Além de um processo de expansão e de visibilidade do Brasil no exterior mediante as
pesquisas desenvolvidas, houve um estímulo à divulgação e socialização do conhecimento
produzido, como segue analisando em seu depoimento uma das coordenadoras de PPG
entrevistada: “a criação de revistas acadêmicas impressas e on-line faz o conhecimento
circular e estimula a construção conjunta de artigos para a socialização das pesquisas e dos
seus resultados” (E7, 2019).
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O estímulo a parcerias interinstitucionais e internacionais também foi citado como um
elemento importante do CAPES-PrInt-UFSC. Uma das entrevistadas analisa que “com a vinda
do PRINT, abriu-se esse leque de parcerias para Países Baixos, para França, para o Reino
Unido, a Austrália e está se abrindo. Então a diferença que eu vejo do passado no meu PPG
para agora é essa maior abertura” (E10, 2019). Sobre a criação de parcerias nacionais um dos
entrevistados assim se manifesta:
O professor começa a perceber que sozinho ele não consegue fazer tudo ao
mesmo tempo. Ele vai precisar dos parceiros dentro do grupo, dentro do
programa, ou de outros programas. [...] Não adianta falar em
internacionalização se nós não olharmos para o próprio umbigo. Ou seja, não
adianta eu fazer parceria com um grupo internacional, se eu não olho aqui se
existe, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul,
em qualquer outro lugar uma possibilidade de criação de parcerias (E9,
2019).

No excerto anterior fica evidente a necessidade e a importância do pesquisador em criar
uma rede de pesquisa nacional e internacional para atender às demandas da sociedade
globalizada e do CAPES-PrInt.
Para alguns PPG na UFSC o processo de candidatura com a criação dos projetos parece
ter sido um pouco mais ameno devido ao caráter internacionalizado já consolidado. O excerto
a seguir exemplifica esta questão:
Nós já tínhamos a experiência com a internacionalização. Acho que diferente
de alguns programas que tiveram que se mexer e correr atrás. Nós já
tínhamos uma série de contatos prévios estabelecidos, então não fo i uma
adaptação muito complicada, foi só trazer da CAPES para cá. Eu não sei
como é que estão os outros programas, mas para nós foi um processo bem
tranquilo, digamos assim. Nós já tínhamos essas ações de internacionalização
internamente (E10, 2019).

Algumas estratégias foram utilizadas para construir as cinco temáticas exigidas pelo
edital da CAPES e para integrar o maior número de pesquisadores da UFSC ao CAPES-PrInt,
como menciona uma das entrevistadas:
Nós víamos que existiam alguns programas de pós-graduação que, por
exemplo, a sua linha de trabalho não se encaixava muito dentro da temática
principal, mas estavam dentro da temática de um outro programa. Então,
dessa forma, nós conseguimos encaixar o maior número de professores do
programa dentro do PRINT, escolhendo uma temática comum a todos. E
aproveitando, no bom sentido, das cooperações existentes. Dentro, é claro,
da exigência do edital, porque têm alguns países que não fazem parte do
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PRINT. Nós só pegamos, fizemos levantamento e construímos a p roposta
(E10, 2019).

Quando perguntados sobre o que mudou com o CAPES-PrInt, os entrevistados
convergem em alguns pontos:
O PRINT foi uma descentralização. A CAPES é responsável pela análise de
projetos e solicitações de bolsas etc., e ela descentralizou isso, ela trouxe para
dentro da universidade. Vocês se responsabilizam agora emselecionar, fazer
as indicações e nós só vamos colocar no sistema. É mais ou menos isso que
eu entendi. Resumidamente é isso o que aconteceu (E10, 2019).
O que modifica é um pouco a dinâmica, porque a CAPES mudou algumas
situações. Então programas de pós-graduação que estão inseridos dentro
desse projeto de internacionalização acabam tendo que administrar a sua
própria demanda de bolsas, doutorado sanduíche, por exemplo, par a
estudantes. Então isso nós sentimos um pouco, porque tínhamos bolsas
específicas que eram para o programa todo. Com o PRINT, nós ficamos
então, não digo limitados, mas ficamos sujeitados àquela condição desse
projeto. Então houve uma ampliação das bolsas, mas essas bolsas estariam
articuladas a esses subprojetos, e aí, como eu expliquei, nem todos os
professores do nosso programa têm essa articulação com subprojetos (E13,
2019).

O CAPES-PrInt materializa a lógica de ‘classe mundial’ pautada na excelência das IES
brasileiras, endossando a visão de que:
A universidade começa a se olhar, a universidade começa a ter diálogo com
outros programas de pós-graduação, com outros centros de ensino. Isso
nunca aconteceu antes de uma maneira institucional. [...] O que nós estamos
tentando realmente, nesse contexto de competição que nós estamos vivendo
agora, é tornar a UFSC competitiva, mostrar que nós temos um potencial
enorme. Nós estamos formando pessoas para serem bons cidadãos e também
para serem bons profissionais dentro dessa visão de internacionalização da
universidade de classe mundial (E2, 2019).

As práticas de internacionalização parecem fazer parte do modus operandi ou do habitus
da maioria dos entrevistados. Os dados presentes nas entrevistas e nos questionários apontam –
para o fato de que não há muito espaço para questionamento ou resistência ao Programa. Esse
posicionamento está evidenciado no excerto a seguir:
Eu vejo como um ponto fundamental e espero que esse debate seja retomado
em relação a um ponto zero. Imagine um ponto zero antes do PRINT e depois
do PRINT. Houve melhoras? Como caracterizar essas melhoras? [...] Se nós
não podemos mudar, enfim, certas políticas mais macroscópicas no Brasil,
acho que individualmente ou regionalmente, na UFSC, nós temos condições
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em focar nos nossos objetivos e utilizar os nossos recursos de maneira mais
coerente possível com esses objetivos de levar a nossa universidade a ter cada
vez mais destaque, a ter cada vez mais exemplos que nos façam ser
reconhecidos e que nos deixem orgulhosos dessa nossa referência (E3,2019).

Se analisarmos o PNPG (2011-2020) veremos que há uma indicação à autonomia
universitária, porém evidenciamos, via pesquisa empírica com os líderes de grupos de pesquisa,
que há um discurso, na maior parte dos casos, que converge com as prescrições CAPES. Silva
Júnior (2015, p. 28943), quando se refere ao papel CAPES, sinaliza que é preciso considerar
dois elementos:
O papel centralizador e arbitrário da CAPES na figura do Estado, que por meio
de critérios de excelência cria um ranking e a forte indução de pesquisas via
financiamento e processos avaliativos na criação de uma nova sociabilidade
científica brasileira caracterizada de forma predominante pela: aceitação, pelo
não-debate [...]. Sem grandes opções aos programas que se sentem compelidos
a assumir tais características sob risco de perda de credenciais, bolsas, verbas
para pesquisas dentre outros mecanismos.

Conforme Silva Júnior (2015, p. 28942) “este plano [VI PNPG] parece fortalecer e
concretizar uma política que há quase duas décadas já vinha se consolidando na tentativa de
mudança na cultura universitária”. E segue analisando: “[...] apesar de ser recebida com
resistência, vem sendo amplamente aceita pela geração de novos doutores que pouco a pouco
vão assumindo as atividades de pesquisas e esvaziando o lugar da crítica”, assumindo uma
posição de ‘empreendedores’ da internacionalização de si e das suas pesquisas.
Um dos destaques do VI PNPG é a ênfase na internacionalização para atender à
globalização e as redes de pesquisa são um mecanismo que auxiliam nesse processo. Nesse
sentido, uma das depoentes analisa que
[...] é um processo auto catalítico. Um começa, outro vai. Foi o que aconteceu
como nosso programa e criou-se essa rede. É importante também que esses
professores recebam os jovens docentes e já induzam também essa
experiência. E é o que eu vejo aqui. Então por exemplo, um professor sênior,
que já possui interação com vários professores no exterior, ele começa a
incluir jovens nessa rede. Para que a internacionalização tenha umresultado
pro-país, não adianta só mandar. [...] Porque se não nós vamos ficar
eternamente mandando. [...] Internacionalizar é ir para fora formar, voltar,
fortalecer o grupo, torná-lo atrativo para que essas pessoas de fora venham
para cá, aí você está internacionalizando o país também. Então isso é um
trabalho que vai demorar um pouquinho. O que eu vejo agora, é que o pessoal
ainda está indo muito para fora (E10, 2019).
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Nesta perspectiva, a depender da posição social34 dos entrevistados na UFSC há algumas
opiniões divergentes no que se refere à construção do Programa nesse campo científico e o
modo como houve o direcionamento desse processo:
Acho que a universidade tem que assumir um meio de campo um pouco mais
propositivo. E aí para desonerar um pouco o pesquisador. O pesquisador é o
lado de cá que acaba tendo que atender a toda sorte de coisas, tem que
produzir não sei quanto, tem que organizar não sei o quê, o aluno tem que
publicar não sei o quê. Então, as coisas são bem complicadas do lado de cá.
A universidade tem que se alongar mais nas discussões. E a CAPES
esperamos que em algum momento mude. Mas o que provoca essa mudança
na CAPES é, em primeiro lugar, a postura da universidade e, em segundo, a
postura coletiva da sociedade em geral. Mas acho que temque ir tensionando
e provocando estruturas mais democráticas, estruturas factíveis, para que os
objetivos sejam realizáveis (E4, 2019).

A criação de redes de pesquisadores tem como objetivo a internacionalização, o que
reforça uma lógica interessada em atender às demandas da globalização e que seleciona e
diferencia países, instituições,

áreas do

conhecimento, PPG, grupos de pesquisa e

pesquisadores. Além disso, legitima uma competição que tem como base formas de avaliação
classificatórias e que intensificam processos de trabalho impactando a formação universitária
de acordo com os desígnios produtivistas.
A partir dos estudos de algumas políticas públicas que antecederem o CAPES-PrInt e
da pesquisa empírica podemos inferir que as políticas públicas criadas para o ensino superior e
para a PG – desde os Centros Brasileiros e Regionais de Pesquisa Educacional, o Programas de
Intercâmbio, o Programa Ciência sem Fronteiras, o Programa Idiomas sem Fronteiras e o
CAPES-PrInt – em seu conjunto apontam que a indução pode fazer emergir habitus individuais,
produtos da socialização, que convergem com o prescrito e que também podem estar articulados
a uma lógica de resistência ao estabelecido pelas políticas públicas.
As mudanças, via políticas públicas de internacionalização, em relação à universidade
e, especificamente, no que diz respeito ao trabalho dos pesquisadores que atuam em nível de
pós-graduação indicam que há um movimento de indução para que a internacionalização seja
efetivada. Todavia, os depoimentos indicam que há uma apropriação realizada pelos agentes do
campo científico que pode estar mais alinhada à uma acomodação ou a resistência àquilo que
está previsto.

34 Nos referimos às diferentes posições que os entrevistados ocupam no campo científico da UFSC,
visto que realizamos entrevistas com gestores de PPG, membros do comitê Gestor do CAPES-PrInt e líderes de
grupos de pesquisa.
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Os depoimentos dos pesquisadores remetem a construção de um discurso da
performatividade e da governança na pesquisa. Além disso, apontam: uma indução para diálogo
entre os diferentes PPG, a construção de uma identidade institucional e a possibilidade de lidar
com o novo, a colaboração entre pesquisadores dentro do grupo de pesquisa, dos PPG e sua
relação com os outros PPG da UFSC, uma descentralização no que se refere ao gerenciamento
de recursos e a criação de uma nova sociabilidade científica brasileira caracterizada de forma
predominante pela aceitação e pelo não-debate acerca dos critérios das políticas públicas. Esses
aspectos apontam que os pesquisadores desenvolvem habitus que estão diretamente
relacionados a indução de uma política pública, como evidenciado nos depoimentos.
Com isso, as transformações que ocorrem no mundo social constroem e reconstroem o
campo científico universitário interferindo no modo como as relações entre agentes,
instituições, áreas de conhecimento e países são materializadas. Além disso, existem campos
que ocupam posições distintas no jogo científico - exemplo disso é a nota de avaliação da
CAPES ser critério para a candidatura dos PPG ao CAPES-PrInt - o que sugere que existem
PPG que são considerados mais aptos do que outros para participarem e efetivarem estratégias
de internacionalização.
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EXPERIÊNCIAS DOS LÍDERES DOS GRUPOS DE PESQUISA DA UFSC
A produção isolada dos pesquisadores, nos últimos anos, tem dividido espaço com a
tendência de constituição de redes de pesquisa em colaboração entre investigadores visando,
principalmente, a produção e a circulação, em nível global, do conhecimento científico. Seria
como se houvesse um movimento de passagem do pesquisador individual a um coletivo
nacional/internacional preocupado em produzir e socializar pesquisas conjuntamente mediante
uma indução, via políticas públicas, visando atender às demandas da sociedade capitalista
internacionalizada35 .
Nesse sentido, alguns questionamentos emergem: mesmo que haja uma indução, via
políticas públicas para a PG, no sentido de fazer com que as pesquisas científicas sejam
internacionalizadas e que as redes de pesquisa sejam criadas, há também formas individuais e
internacionalizadas de fazer pesquisa. De que forma os líderes de grupos de pesquisa se referem
a esta questão? O fato de terem presente a mobilidade acadêmica em seus grupos de pesquisa
configuraria formas coletivas de internacionalização?
A institucionalização dos grupos de pesquisa independentemente da criação de parcerias
com pesquisadores/grupos/instituições estrangeiras pressupõe um caminhar para o coletivo.
Temos presente que há um movimento de passagem de um pesquisador individual ao
pesquisador coletivo, mas as formas individualizadas de avaliação podem fazer com que a
produtividade acadêmica também seja individualizada para atender aos critérios de produção
exigidos pela CAPES e pelo CNPq.
Tanto o MEC, quanto o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC) tem incentivado a internacionalização da PG via alguns programas. O Programa de
Estudantes-Convênio de Pós-graduação (PEC-PG)36 foi criado em 1981 o PEC-PG e oferece
bolsas de estudo para estudantes de países em desenvolvimento com os quais o Brasil possui
acordo de cooperação cultural e/ou educacional, para formação em cursos de pós-graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado) em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras.

35

No contexto em que se fala de “capitalismo acadêmico” (PARASKEVA, 2009) é como se no campo
do conhecimento acabasse ocorrendo aquilo que se materializou nas relações capitalistas em geral. Neste sentido
poderíamos dizer que, ao invés de se realizar o desiderato da “internacional socialista” (MARX; ENGELS, 1986),
acabou impondo-se uma “internacional capitalista” (DREIFUSS, 1987), embora em um particular capitalismo, o
acadêmico.
36 Fonte: http://portal.mec.gov.br/publicacoes -para-professores/30000-uncategorised/62841-programade-estudante-convenio.
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O Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE)37 foi instituído em 2011
substituindo o Doutorado Sanduíche Balcão e o Programa de Doutorado no País com Estágio
no Exterior (PDEE) com o intuito de dar maior agilidade no processo de implementação das
bolsas de estágio de doutorando no exterior. O Programa Ciência sem Fronteiras (CsF)38 foi um
programa de pesquisa criado em 2011 com o objetivo de incentivar a formação acadêmica no
exterior, oferecendo bolsas de iniciação científica e incentivando projetos científicos em
universidades de excelência em outros países. Em 2017 foi anunciado pelo MEC o
encerramento do Programa para o nível da graduação, visto que os últimos bolsistas foram
selecionados em 2014. O CAPES-PrInt39 foi criado em 2017 com o objetivo de desenvolver e
implementar a internacionalização das áreas de conhecimento estimulando a formação de redes
de pesquisas. Com essa iniciativa, a CAPES pretende ampliar as ações de apoio à
internacionalização na pós-graduação e o consequente aprimoramento da qualidade da
produção acadêmica desse segmento da educação.
Além disso, o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio do CNPq e em
parceria com a CAPES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
a FINEP e outras fundações de amparo à pesquisa estaduais conduzem os Institutos Nacionais
de Ciência e Tecnologia (INCTs), criados em 2008 e que tem como objetivo desenvolver
pesquisa e criar patentes para o país. Também pretende-se fomentar o trabalho em rede dos
grupos de pesquisa considerados de excelência em áreas estratégicas. Nesse sentido, na medida
em que a internacionalização passa a figurar como um dos critérios de avaliação para os
programas de excelência reforçam-se as estratégias para que esse critério seja alcançado, via
criação de programas federais.
Analisamos, neste capítulo, como os líderes de grupos de pesquisa compreendem as
discussões atuais sobre a internacionalização dos Grupos de Pesquisa e como e quais estratégias
utilizam para criar interlocuções com integrantes de grupos de pesquisa de outros países.
Também evidenciamos a construção de habitus, uma subjetividade socializada (BOURDIEU,
1992, p. 101), e a incorporação de dinâmicas que deem conta de articular processos de
internacionalização presentes no trabalho dos sujeitos de pesquisa. De que maneira os
pesquisadores criam um modus operandi relacionado a estabelecer diálogos internacionais?

37

Fonte: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-eauxilios-internacionais/encontre-aqui/paises/multinacional/programa-de-doutorado-sanduiche-no-exterior-pdse.
38 Fonte: http://cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/objetivos .
39 Fonte: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-eauxilios-internacionais/informacoes -internacionais/programa-institucional-de-internacionalizacao-2013-capesprint.
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Nesse contexto, fazemos uma articulação das manifestações dos participantes da
pesquisa com as produções acadêmicas sobre as temáticas evidenciadas pelos depoentes
enfatizando o movimento de passagem do pesquisador individual para a criação de um coletivo
internacional e destacando esse conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação que é
experimentado e posto em prática pelos pesquisadores no campo científico. Para tal, dividimos
o capítulo nos seguintes subitens: a) Avaliação CAPES e redes de pesquisa e b) O campo
científico UFSC no processo de internacionalização.
4.1 AVALIAÇÃO CAPES, PESQUISADORES E REDES DE PESQUISA

Como indicado anteriormente, a avaliação da educação superior no Brasil começou, de
maneira mais formal, durante o regime militar (1964-1985) mediante a avaliação dos cursos de
PG. Com a pesquisa e a pós-graduação objetivava-se contribuir para o desenvolvimento
científico e tecnológico do país (BERTOLIN, 2004). A partir da década de 1960 houve uma
reorganização e expansão do ES e um incentivo à qualificação dos professores.
Criada com o intuito de qualificar recursos humanos e produzir conhecimentos
científico e tecnológico para a expansão industrial, a PG figura como uma função social
orientada para o desenvolvimento do país. Integrado por cursos e PPG avaliados pela CAPES,
o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), além de formar mestres e doutores passou a ser
responsável pela maior parte da produção de conhecimento científico e tecnológico do Brasil.
O processo avaliativo do SNPG é realizado pela CAPES.
Quando a CAPES foi criada, no início da década de 1950, tinha-se como prioridade
“apoiar a formação de professores, no Brasil ou no exterior, para atuação no ensino superior,
especialmente nas universidades públicas” (BIANCHETTI; VALLE, 2014, p. 90). O primeiro
processo de avaliação dos PPG pela CAPES, em 1976, focalizou a produção científica dos
pesquisadores

vinculados

aos

programas

(BALBACHEVSKY,

2005

apud

ALVES;

MARICATO; MARTINS, 2015).
Em meados da década de 1990, houve transformações no modo de avaliar, na gestão e
no financiamento dos PPG o que afetou os pesquisadores e, consequentemente, a produção de
conhecimento científico. A ênfase na formação de pesquisadores e não mais na formação de
professores foi uma das mudanças que incidiu diretamente no processo avaliativo dos PPG
(KUENZER; MORAES, 2005).
Segundo Moreira e Velho (2008, p. 635-636), a CAPES
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[...] utiliza critérios de avaliação que levam ao aumento na disputa dos cursos
por mais recursos, associada à obtenção dos melhores conceitos. Isso obriga
os membros da comunidade científica a demonstrar cada vez mais
produtividade científica, sobretudo, em termos de publicação nos veículos
acadêmicos de melhor reputação nos respectivos campos [...] gerando uma
luta constante do pesquisador pela superação de seus próprios desempenhos
no que diz respeito ao número de trabalhos que publica.

Os indicadores e a produção bibliográfica utilizados pelo SNPG estão centrados na
produtividade e o resultado acarreta consequências que atingem tanto os indivíduos, enquanto
pesquisadores, quanto o coletivo do qual fazem parte (grupos de pesquisa, PPG, Universidade
etc.). O campo científico, como todo campo, [...] “é um campo de forças e um campo de lutas
para conservar ou transformar este mesmo campo de forças”. (BOURDIEU, 2004, p. 22-23).
Com isso, as disputas travadas no campo científico surgem também em decorrência da indução
a um produtivismo acadêmico, fenômeno derivado de processos avaliativos que prezam mais a
quantidade das produções acadêmicas.
Há, portanto, uma relação de interdependência entre o conceito de habitus e campo em
Bourdieu, visto que o habitus individual está diretamente relacionado a estrutura de um campo,
que é socialmente determinado. Isto é, as ações dos agentes são produtos da relação entre o
habitus e as demandas do mundo social. Além disso, existe uma motivação que é inerente a
todo o indivíduo que é dotado de um habitus e que está inserido em determinado campo. Sobre
essa questão Bourdieu explicita que:
[...] a existência de um campo especializado e relativamente autônomo é
correlativa à existência de alvos que estão em jogo e de interesses específicos:
através dos investimentos indissoluvelmente econômicos e psicológicos que
eles suscitam entre os agentes dotados de um determinado habitus, o campo e
aquilo que está em jogo nele produzem investimentos de tempo, de dinheiro,
de trabalho etc. [...] Todo campo, enquanto produto histórico, gera o interesse,
que é condição de seu funcionamento. (BOURDIEU, 1990, p.126-128)

Além do critério de produção dos pesquisadores que fazem parte dos PPG ser parte
integrante da avaliação da CAPES, a inserção internacional é considerada requisito para que os
PPG passem a compor o rol de programas de excelência, ou seja, aqueles avaliados com notas
6 e 7 pela CAPES. A partir de uma demanda pela internacionalização, sobretudo a partir dos
anos 2000, e para tornar o Brasil integrado à economia global do conhecimento no quadriênio
de 2013 a 2016, o documento avaliativo da área da educação indicava que
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As notas “6” e “7 são reservadas para os programas com o nível de doutorado
que apresentem desempenho equivalente ao dos centros internacionais de
excelência e que tenham um nível de desempenho altamente diferenciado em
relação ao dos demais programas. Os programas elegíveis devem demonstrar
elevado grau de internacionalização, liderança, nucleação e solidariedade
(CAPES, 2016, p. 21).

Nesse sentido, os PPG adotam estratégias para atender aos critérios para se manterem
como programas de excelência incentivando, principalmente, a mobilidade discente e docente
e a publicação em periódicos internacionais ou internacionalizados, mesmo que essas
estratégias não garantam por si só uma coletividade do processo de pesquisa auxiliam na
circulação e socialização do conhecimento científico. Para exemplificar as estratégias utilizadas
um dos respondentes ao questionário assim se manifesta:
Em nosso grupo estamos atentos para que a internacionalização aconteça,
por exemplo, em participação de eventos fora do país, com o objetivo de
trocas de conhecimentos. Atualmente estou em Portugal, na Universidade de
Lisboa, realizando um pós-doutoramento exatamente sobre a temática
principal do grupo. Entendo que esse momento de minha vida acadêmica
refletirá também no trabalho do grupo e irá propiciar a construção de novas
redes. Para além disso, tenho experiência na coordenação de umprojeto de
cooperação internacional com o Timor-Leste, entre 2015 e 2017. Essa
experiência reflete em nosso olhar enquanto pesquisadores e há contato com
um grupo de pesquisa criado na Universidade Nacional de Timor-Leste que
se deu no âmbito do projeto de cooperação (Q7, 2018).

A partir do excerto verificamos que, mesmo induzida, via políticas públicas, a
internacionalização torna-se parte das experiências dos pesquisadores e de seus grupos de
pesquisa, como também menciona outra líder de grupo de pesquisa da UFSC quando afirma
que: “os benefícios dessa internacionalização são tantos, em termos de intercâmbios, trocas
entre grupos que esta é uma preocupação que os grupos devem ter, bem como, contar com
apoio da Instituição” (Q82, 2018).
Verificamos assim que há intenções, preocupações e projetos que convergem no sentido
de fazer com que os pesquisadores criem ações de internacionalização em suas práticas de
pesquisa, tanto de modo individual, criando vínculos e parcerias com pesquisadores
internacionais, quanto produzindo coletivamente com os membros de seus grupos de pesquisa
e pesquisadores estrangeiros. Construindo, com isso, práticas de ação, ora mais, ora menos
conscientes, que possibilitam a criação de uma experiência e de uma estrutura que dá identidade
ao pesquisador e ao grupo/rede de pesquisa e que pode contribuir na sua relação com o mundo
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social globalizado, no qual o processo de internacionalização das pesquisas acadêmicas tem
tomado cada vez mais espaço.
Mesmo que a avaliação da CAPES esteja relacionada, principalmente, com as produções
dos pesquisadores de modo individual, as dinâmicas de produção científica apontam para
construções coletivas e parcerias, geralmente, para atender as demandas de trabalho a que os
pesquisadores estão submetidos.
No excerto seguinte, uma das líderes de grupo de pesquisa da UFSC enfatiza que há
dificuldades estruturais para que o processo de internacionalização se efetive na sua área de
atuação, principalmente no que se refere à nota de avaliação da CAPES, um dos entraves para
angariar recursos para desenvolver ações de internacionalização. A pesquisadora assim se
manifesta:
Penso que a internacionalização é importante. Nossa pós-graduação e eu
tentamos avançar nesse processo. O que nem sempre se configura como fácil.
Eu (...) sou muito entusiasta da internacionalização e quero contribuir para
que possamos avançar na UFSC, pois o conhecimento tem que circular e os
espaços de discussão são sempre bem-vindos. Entretanto parece-me que
temos várias dificuldades estruturais, nota de avaliação da CAPES, falta de
recursos, que precisam ser pensadas para que possamos ter umprocesso com
resultados positivos para os grupos, para a UFSC e para o conhecimento em
geral, como parte do retorno das nossas atividades para a sociedade (Q52,
2018).

Nesse sentido, PPG avaliados com nota 6 e 7 que fazem parte do Programa de
Excelência Acadêmica (PROEX) contam com mais recursos se compararmos com PPG
avaliados com notas até 5. Desta forma, há maior probabilidade de PPG participantes do
PROEX conseguirem investir em ações relacionadas à internacionalização.

Um dos

entrevistados se manifesta da seguinte maneira quando analisa o corte de recursos para a PG,
mesmo para PPG considerados de excelência pela CAPES:
Veja que os programas com nota de avaliação CAPES abaixo de 5, antes até
tinha alguma estabilidade, mas esse ano saiu uma diretiva de que programas
nota 3 poderiam ser fechados ou teriam os recursos completamente cortados.
Então há um estrangulamento cada vez maior. Não é um estrangulamento em
cima, porque há uma série de exigências que os programas não conseguem
dar conta porque são programas que ainda estão se consolidando e há um
estrangulamento de baixo porque se não deu conta em algum momento de
passar para uma nota 4 ou 5 não vai passar mais, vai ficar cada vez mais
difícil. Com a falta de recursos, os programas de pós-graduação tendem a
realizar menos eventos, tendem a mandar menos pesquisadores, professores
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ou alunos para o exterior, tendem a chamar menos pesquisadores para
participar de eventos etc. (E4, 2019).

A partir do depoimento anterior há uma indicação de que quanto menos recursos, mais
difícil para os PPG conseguirem alcançar notas mais altas na avaliação da CAPES. Uma das
pesquisadoras, líder de grupo de pesquisa da UFSC, indica outros aspectos que, se não
divergem, ao menos apresentam outros elementos acerca do incentivo que recebeu do seu PPG
para realizar ações de internacionalização por fazer parte do PROEX:
Eu entrei como pesquisadora de pós-doc com a FAPESP e, por isso, fiz uma
rede de relacionamento internacional, mas isso não é exigid o pela
universidade, nem pelo grupo de pesquisa, mas essa exigência passou a vir
pela indução da CAPES e por nós sermos um programa PROEX, isso facilita
muito. Então, eu tive muito impulso para participação de congressos
internacionais, fazer palestras, criar redes, convidar pessoas. Eu gosto de
colocar porque mostra como o papel institucional é fundamental. Mas assim,
a atitude é pessoal também. Mesmo com tudo isso são dois, três professores
no meu programa que puxam a internacionalização. Então, eu já tin ha um
DNA de internacionalização que na época pré-UFSC estava bloqueado, por
que não tinha a parte institucional (E1, 2019).

Nesse sentido, podemos inferir a partir dos depoimentos dos entrevistados, que os
pesquisadores de PPG que participam do PROEX tendem a construir suas próprias redes de
pesquisa e contam, principalmente a partir da participação do CAPES-PrInt na UFSC, com
apoio institucional para o processo de internacionalização.
Há, também, menção a uma cultura científica que está relacionada aos subcampos40 nos
quais os pesquisadores estão inseridos. Alguns subcampos priorizam o desenvolvimento de
pesquisas acadêmicas de forma mais individualizadas, outros tendem a desenvolver formas
coletivas de produção.
Como verificamos, o papel institucional também é indicado como fundamental para que
a internacionalização dos PPG ocorra.
Além disso, as políticas públicas para a internacionalização das pesquisas acadêmicas
fazem com que os pesquisadores construam mediações para que sejam realizadas, de modo

40

Bourdieu constrói a teoria dos campos indicando que ela está relacionada a um “Campo de forças,
cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram envolvidos, e como um campo de lutas, no interior
do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição na estrutura do campo de
forças, contribuindo assim para a conservação ou a transformação de sua estrutura” (BOURDIEU, 1996, p. 50) e
que dentro dos campos há subcampos.
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cada vez mais frequente, parcerias internacionais. Nesse sentido, criam-se redes de pesquisa,
que podem
[...] auxiliar na formação de mentalidade científica global e no
desenvolvimento de pesquisas e produções conjuntas, as quais dependemda
participação em editais internacionais de fomento à pesquisa. As
colaborações nacionais e internacionais com renomados pesquisadores
favorecem a inserção em comunidades de prática internacionais, bemcomo
resultam na melhoria da qualidade das publicações em periódicos indexados
em bases de referência internacional (Q50, 2018).

Para produzir conhecimentos via redes de pesquisa nacionais e internacionais deve-se
ter como pressuposto que estas devem ser possibilidades de trocas visando a transformação da
sociedade a partir da constituição de homens e mulheres ético-políticos comprometidos, que
tem capacidade de pensar e agir de modo coletivo acerca da sua práxis. No que se refere a esse
aspecto um dos depoentes cita que o grupo de pesquisa
[...] pode ser um espaço que propicie a internacionalização, seja por meio da
realização/participação em eventos, convite a professores de outros países ou
outras ações. Entendo que o diálogo com pesquisadores de outros países é
fundamental para o desenvolvimento dos pesquisadores brasileiros, pois
amplia os horizontes da pesquisa (permite vislumbrar seu desenvolvimento
futuro), fomenta debates e motiva o aprimoramento. Além disso, a
internacionalização possibilita ao pesquisador perceber melhor o "lugar" da
sua pesquisa na área. (Q38, 2018).

A partir dos depoimentos dos líderes de grupos de pesquisa da UFSC, verificamos que
há uma tentativa de se caminhar para o coletivo com a criação dos grupos de pesquisa e das
redes de pesquisa, embora o processo avaliativo previsto pelo SNPG e realizado pela CAPES
incide diretamente sobre o pesquisador individual.
Desse modo, a avaliação da CAPES pode induzir e direcionar as práticas dos
pesquisadores fazendo com que elas estejam relacionadas à necessidade dos PPG em atender
os indicadores visando uma boa avaliação ou, ao menos, permanecer no patamar alcançado.
Focada em aspectos quantitativos de avaliação, a CAPES, dá prioridade ao número de
publicações dos docentes estimulando os pesquisadores a produzirem artigos em um tempo
determinado, tempo este que, muitas vezes, não coincide com o tempo do desenvolvimento das
pesquisas.
No ano de 2016, o documento de Área, referente à Educação, indicou os seguintes eixos
para a internacionalização dos programas de excelência: a) O primeiro diz respeito à
internacionalização realizada, principalmente, por meio de publicações em livros e periódicos
internacionais. Trata-se de resultados de pesquisas individuais ou de grupos de professores e
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pesquisadores publicados em periódicos internacionais de qualidade; b) O segundo caracteriza
a internacionalização como o desenvolvimento de pesquisas e outras atividades em rede que
exigem maior envolvimento institucional do Programa e das IES. Dentre os produtos desse eixo
estão também livros conjuntos e artigos em periódicos; c) O terceiro diz respeito à atuação de
pesquisadores e professores brasileiros em programas estrangeiros, na qualidade de professores
visitantes, assim como de pesquisadores estrangeiros nos programas no Brasil. Nesta última
modalidade, ganham destaque os cursos oferecidos nos programas de pós-graduação; e d) O
quarto eixo vem sendo desenvolvido por meio da cooperação internacional, envolvendo trânsito
de alunos. Nessa linha, há cooperações com programas mais consolidados tanto nacionais
quanto internacionais e recepção de alunos em programas do tipo sanduíche. Paralelamente, é
ainda valorizada a relação com países menos desenvolvidos, na forma de programas de
cooperação para formação em atividades desenvolvidas com a África e alguns países da
América Latina. (CAPES, 2016, p. 20-21)
Além disso, para quantificar o grau de internacionalização dos PPG, a área educação,
por exemplo, utilizou como indicadores, para cada programa: 1. A mensuração de pósdoutoramentos e de participações, como professor visitante, do corpo docente do programa em
centros de excelência no exterior; 2. O volume de professores estrangeiros visitantes recebidos;
3. O intercâmbio de alunos com IES do exterior (sobretudo bolsas-sanduíche); 4. A participação
de docentes e doutorandos em eventos internacionais de alto nível; 5. A participação e
financiamento internacional de projetos e outras atividades; 6. A participação de docentes em
comitês, consultorias, editoria de periódicos e outras atividades no exterior (CAPES, 2016, p.
21).
Embora o Sistema CAPES de avaliação seja passível de críticas, é inegável a relevância
e necessidade para o aperfeiçoamento dos PPG. Todavia, mesmo se sentindo pressionados e
induzidos a entrarem na lógica do produtivismo acadêmico e se inserirem no processo de
internacionalização, os líderes de grupos de pesquisa da UFSC utilizam estratégias para se
inserirem na “economia global do conhecimento” e terem seus PPG bem avaliados para que
possam contar com recursos para se manterem como programas de excelência. Cria-se assim
um círculo vicioso que, se não houver vigilância e intervenção para superar o quantitativo,
servirá mais para retroalimentar um processo que vem sendo muito criticado.
Com isso, a pressão pela participação em formas internacionalizadas de competição e
também a produção orientada predominantemente para debates fora do país podem ter efeitos
perversos, se orientado pelo cerceamento da autonomia provocado pelo sistema de avaliação,
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fazendo com que as relações de cooperação e intercâmbio de ideias propiciadas pelo processo
de internacionalização não se efetive de modo que possa contribuir para a produção de
conhecimento científico global.
De todo modo, os depoentes indicam mais possibilidades do que entraves no que se
refere ao processo de internacionalização caracterizando-o como necessário e importante, visto
que “amplia os horizontes da pesquisa” e “auxilia na formação de mentalidade científica
global e no desenvolvimento de pesquisas e produções conjuntas” e, nesse sentido, incorporam
habitus que estão articulados a desenvolver pesquisas que tenham alcance internacional.
4.2 O CAMPO CIENTÍFICO UFSC NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO
A pesquisa empírica realizada demonstra que os atores que estão inseridos no campo
científico

UFSC

projetam discursos

relacionados à

necessidade de

tornar a

IES

internacionalizada tendo como modelo ideal o contexto do Norte Global, por vezes,
descontextualizando

questões

que

são

singulares

tanto

dos

países

considerados

subdesenvolvidos, quanto do próprio Brasil e das suas diferentes universidades. Nesse contexto,
a lógica da internacionalização acadêmica, centrada em atender critérios de avaliação e
demandas de uma sociedade globalizada, parece estar incorporada e fazer parte do cotidiano
dos líderes de grupos de pesquisa.
Frente ao exposto levantamos alguns questionamentos: Como produzir pesquisa
científica, estabelecer vínculos com pesquisadores internacionais e produzir em parcerias sem
ter como ponto de partida e de chegada os critérios de avaliação da CAPES? Algumas práticas
dos pesquisadores já estão naturalizadas a tal ponto que não há mais margem para
questionamentos sobre quais são os aspectos positivos do processo de internacionalização para
a formação de pesquisadores brasileiros? Se a finalidade prevista no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) da UFSC é a “construção de uma sociedade justa e democrática e na defesa
da qualidade da vida” (UFSC, 2020, p. 25) quais são os caminhos, no que se refere à
internacionalização das pesquisas acadêmicas, que vêm sendo trilhados para que os
pesquisadores usufruam de relativa autonomia em suas produções? Quais são as consequências
previstas para aqueles que não conseguem efetivar ações de internacionalização? Os
depoimentos dos entrevistados nos dão algumas pistas para pensarmos essas questões.
No que se refere ao posicionamento do Brasil no âmbito da internacionalização das
pesquisas acadêmicas e da produção de conhecimento científico uma das depoentes ressalta que
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“o Brasil é um ponto absolutamente atrativo para todas as pessoas e o nosso complexo de viralata infelizmente não consegue fazer com que isso venha à tona, mas aonde você chega as
portas se abrem” (E1, 2019). Essa ideia de utilizar como referência o Norte Global consta no
Plano Institucional de Internacionalização (ANEXO A) como evidenciado no excerto a seguir:
Nos países do hemisfério norte este tema [da internacionalização] vem sendo
tratado há décadas, principalmente no âmbito de associações de educação
internacional, como a NAFSA 41 nos EUA e a EAIE42 na Europa, que
promovem eventos anuais e produzem vasto material bibliográfico sobre
experiências, melhores práticas e dicas sobre internacionalização
(SINTER/UFSC, 2018, p. 4).

Compreendemos o uso dos termos “Sul Global” e “Norte Global” como complexos e
que devem ser pensados relacionalmente, de forma contextualizada local e globalmente e
analisando as relações desiguais e de diferenciação que são estabelecidas entre países e blocos.
Conforme Santos e Meneses (2009, p. 12-13), o Sul é “concebido metaforicamente como um
campo de desafios epistêmicos, que procuram reparar os danos e impactos historicamente
causados pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo”. Nesse sentido, Thiengo
(2018, p. 204-205) analisa que
[...] nos países que não compõe o eixo dinâmico do capital, como o Brasil,
onde se almeja o status de excelência com poucas chances de compor o
ranking das ‘melhores’ do mundo, a cultura da excelência ganha
expressividade com os ranqueamentos regionais, avaliações nacionais e
potenciais acordos de cooperação para formação de redes universitárias mais
competitivas. A formação de alguns centros de excelência, especialmente no
âmbito da pós-graduação, coexiste com a lógica de produtividade científica
quantitativa e repetitiva, com o acirramento das formas de avaliação, o
pressionamento dos docentes e o avanço da cultura da competitividade entre
grupos e professores, levando-os a implementar um processo de intensificação
e alienação do trabalho.

41 Associação de Educadores

Internacionais (Association of International Educators) é considerada uma
das instituições de liderança no campo da educação internacional e po ssui experiência no desenvolvimento das
melhores práticas e soluções para os desafios da internacionalização. Realiza, anualmente, conferências e
exposições que reúnem participantes de diferentes países. É considerado um dos maiores fóruns mundiais para a
discussão
de assuntos
ligados
à
internacionalização
da
educação
universitária.
Fonte:
https://ri.ufabc.edu.br/institucional/conferencias -anuais/nafsa.
42 Associação Europeia para a Educação Internacional (European Association for International
Education) é uma associação profissional não-governamental e com fins não lucrativos. O objetivo da EAIE é
estimular e facilitar a internacionalização da educação, em particular do ensino superior, na Europa, e ir ao
encontro das necessidades profissionais de indivíduos envolvidos em educação internacional. Fonte:
https://www.ipv.pt/millenium/18_3t.ht m.
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A ênfase em estabelecer parcerias com países do Norte Global está expressa nos
depoimentos dos entrevistados:
Estamos buscando fortalecer parceria com algumas instituições americanas,
norte-americanas, Nebraska, que está no PRINT, e com outras que temos
trabalhado através da realização também de seminários, de reuniões, enfim,
é uma preocupação permanente do programa (E6, 2019).

Então uma coisa nós sabemos como funciona: o comércio da educação no
mundo. O que mobiliza a economia, através da educação, a fatia da educação,
o que mobiliza a ciência, a fatia dos grandes indexadores. Os nossos dois
principais polos de mobilidade acadêmica são o norte-americano e o
europeu, e nós sabemos o que mobiliza a sustentação dessas universidades
(E8, 2019).

A busca pela excelência e os esforços para tornar a UFSC uma universidade de classe
mundial (THIENGO, 2018) estão evidenciados no PDI da UFSC (2015-2019) que tem como
visão “Ser uma universidade de excelência e inclusiva” (UFSC, 2015, p. 22) como faz menção
um dos entrevistados:
Então se a missão da UFSC é ter uma universidade de inclusão e excelência,
nós temos que procurar excelência. Você não vai procurar, por exemplo,
excelência com uma universidade lá em Portugal que não tem o mesmo nível
de conhecimento de uma universidade brasileira. Tem muitas universidades
portuguesas que não tem o nível dos nossos programas de pós-graduação.
Isso é fato. Então por que vamos fazer essa relação? Fazemos, não tem
problema, podemos fazer. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que
procurar agora parceiros que vão poder nos dar esse diferencial. Dentro
desse nível de relação que o mundo agora está nos pedindo, com a
globalização (E2, 2019).

A meta de integração da UFSC no rol de excelência acadêmica mundial está alinhada
com a missão prevista também no PDI (2020-2024) quando indica que a IES deve estar
comprometida em “produzir, sistematizar e socializar o saber filosófico, científico, artístico e
tecnológico, ampliando e aprofundando a formação do ser humano para o exercício
profissional, a reflexão crítica, a solidariedade nacional e internacional” (UFSC, 2020, p. 25) e
segue afirmando que deve estar pautada “na perspectiva da construção de uma sociedade justa
e democrática e na defesa da qualidade da vida” (UFSC, 2020, p. 25).
Ao mesmo tempo em que indicam a necessidade de estabelecer relações com países
desenvolvidos ou pertencentes ao Norte Global, os líderes de grupos de pesquisa da UFSC
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tecem críticas com relação à falta de autonomia universitária quando há necessidade em atender
demandas previstas nas políticas públicas para o ensino superior, e principalmente, para a PG.
Uma das depoentes assim se manifesta: Nós falamos tanto em autonomia universitária,
brigamos sobre essa questão, mas até a autonomia dos pesquisadores nós estamos perdendo.
Estamos reféns de muitos interesses. Nós estamos nos tornando prestadores de serviços (E8,
2019).
Há uma preocupação, por parte de uma das pesquisadoras, líder de grupo de pesquisa
da UFSC, acerca do estabelecimento de vínculos com pesquisadores internacionais e uma
culpabilização por não conseguir efetivar parcerias, como vemos a seguir:
Quanto à internacionalização, por eu não ter feito pós-doutorado, meus
contatos são insuficientes até o momento. Já fiz algumas tentativas, mas
esbarramos em vários obstáculos. Por exemplo, mesmo tendo alunos que
fizeram ou fazem doutorado sanduíche fora do Brasil, não conseguimos até
hoje operacionalizar uma internacionalização efetiva de parceria e
colaboração com outros grupos/professores que continuasse após o período
do/a doutorando/a no exterior e que fosse além das publicações conjuntas da
época de afastamento. Penso que eu deveria me esforçar mais para esse
movimento, mas sinceramente não dou conta. A outra professora líder do
grupo deverá buscar essa interação em seu pós-doutoramento que ocorrerá
entre 2018/19. Espero que sejamos bem-sucedidas nessa tentativa de ampliar
nossas pesquisas (Q35, 2018).

O pós-doutorado, além de uma experiência acadêmica na maioria das vezes
internacional, configura-se como uma porta de entrada para o estabelecimento de vínculos com
pesquisadores estrangeiros, o que pode resultar na criação de uma rede de pesquisa que se
mantém para além do período em que o pesquisador cursa o seu pós-doutorado.
Mesmo compreendendo que não é apenas essa via que faz com que parcerias possam
ser criadas, a maior parte dos pesquisadores participantes da nossa pesquisa indicaram o pósdoutorado como um caminho importante para o processo de internacionalização das pesquisas
acadêmicas. Como menciona um dos depoentes:
Foi um esforço de constituir a internacionalização no nosso Programa antes
de a internacionalização ser o critério da CAPES p ara avaliação dos
programas. Só que o problema como isso foi feito, é que foi feito por
iniciativas individuais, ou seja, algum professor ou algum aluno porque fez
um sanduíche com algum professor tinha um contato e a partir disso foi
criando uma rede muito específica, aplicava-se para um edital muito
específico em relação aquele assunto, e aí você tinha um aspecto de
internacionalização do programa. Veja que não era uma política da
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universidade e nem uma política exatamente dos programas, era uma política
individual (E4, 2019).

O que a UFSC está tentando realizar, conforme o depoimento de um dos líderes de
grupos de pesquisa, membro do grupo gestor da UFSC, é tornar as relações entre pesquisadores
brasileiros e estrangeiros cada vez mais institucionalizadas como, por exemplo, mediante
assinatura de convênios. Sobre essa questão o depoente analisa que:
Na UFSC os contatos sempre foram feitos pelo pesquisador, pelo professor
que saiu para o pós-doutorado ou esteve em um congresso internacional,
conheceu alguém de uma universidade estrangeira e começou essa relação.
Então essas relações sempre foram mais pessoais e individuais do que
institucionais. Isso é ruim? Não. Isso é muito bom. Nós conseguimos tudo que
nós temos hoje por conta dessas relações. Agora, o que nós precisamos é
institucionalizar cada vez mais isso. A Universidade oferecer ferramentas
para esses professores fazerem as coisas de uma maneira mais fácil. Que o
professor não tenha que ficar atrás do processo da assinatura de um
convênio. É uma coisa que nós estamos tentando mudar agora (E2, 2019).

Quando perguntados sobre a internacionalização das pesquisas acadêmicas e se realizam
ações de internacionalização, enquanto grupo de pesquisa, todos os entrevistados manifestam a
importância de estabelecer vínculos com pesquisadores de outros países como exemplificamos
nos excertos a seguir:
Sem dúvida a questão da internacionalização dos grupos de pesquisa, por
meio do contato com outros grupos de outras universidades e de outros países
não somente é desejável, como é uma necessidade. Cada vez mais os grupos
precisam desenvolver esses laços com outros grupos a fim de constituírem
redes de pesquisadores, a partir da participação em grupos de pesquisa .
(Q82, 2018).

Considero importante a internacionalização. Participo de duas redes de
pesquisa internacionais (uma que conecta Brasil-México-ColômbiaAlemanha e outra que versa sobre as mudanças climáticas) e meus
orientandos viajam frequentemente para fora do país, sobretudo, para países
da América Latina. Neste ano de 2018 uma orientanda de doutorado visitou
centros de pesquisa na Holanda, Inglaterra, Alemanha e Portugal. Outra foi
à Colômbia. Outra à Argentina. Eu estive no México (Q68, 2018).

Nosso grupo tem vínculos internacionais profundos, seja pela formação dos
pesquisadores, seja na participação de redes de colaboração. Ainda assim,
entendo que a atual discussão sobre internacionalizaçã o, do modo como ela
foi feita na UFSC em resposta à demanda da recente política da CAPES, tende
a compreender a internacionalização de modo muito limitado, expresso
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fundamentalmente por vínculos institucionalizantes e não pela natureza do
conhecimento produzido. A produção brasileira tem grande impacto
internacional na nossa área, em discussões teórico-epistemológicas, por
exemplo, que não se expressam em um projeto de internacionalização cujo
modelo espelha a lógica econômica (Q51, 2018).

No depoimento acima verificamos que há uma preocupação na forma como as políticas
públicas induzem a internacionalização das pesquisas. Dos 13 entrevistados, quatro líderes de
grupos de pesquisa da UFSC, indicam que há que se pensar em formas de internacionalização
mais amplas e que não estejam voltadas somente a atender as demandas impostas pela
globalização, mas que possibilitem a reflexão sobre a qualidade do conhecimento produzido e
a formação de pesquisadores.
Mesmo que alguns indiquem que o processo de internacionalização é uma necessidade
caso o pesquisador, o grupo de pesquisa e o PPG almejem a excelência acadêmica, outros
sinalizam que nem todos os grupos de pesquisa precisam ter como meta a internacionalização.
Sobre esses aspectos os coordenadores de dois PPG da UFSC considerados de excelência –
avaliados com notas 6 e 7 pela CAPES – avaliam que:

Eu acho quase impossível, se a meta do grupo é ser um grupo de excelência
da sua área, não priorizar a internacionalização. Nós temos limitações de
equipamentos, limitações orçamentárias, mas se você realmente quer
despontar como um grupo de referência internacional, você vai ter que ter
colaborações internacionais, contatos internacionais. Nesse sentido, se o
grupo almeja isso, ele vai ter que priorizar a internaciona lização. Às vezes
têm grupos que não conseguem alcançar isso, porque é uma roda viva
também, quer dizer, nenhum pesquisador vai conseguir chamar a atenção
internacional se ele não tiver uma boa produção. Você tem que ser atrativo,
então infelizmente a concorrência é muito forte nessa área. Para você
estabelecer uma colaboração internacional sólida, de anos, você temque ser
produtivo (E11, 2019).
A internacionalização é uma coisa que é bem importante, mas não acredito
que necessariamente todos os grupos tenham que passar por esse tipo de
processo e também não acho que todos os programas precisam passar por
isso. Tampouco acho que é demérito que nós tenhamos um programa de pósgraduação que não trabalha a internacionalização. Porque eu acho que tem
muitos programas aí que trabalham com temáticas que são regionais, que
dizem respeito aos problemas do país e que podem, muitas vezes, fazer muito
mais e melhor em comparação com outros grupos que estão mergulhados em
um processo de internacionalização (E12, 2019).

Os depoimentos dos entrevistados convergem no sentido de mostrar que os PPG do qual
fazem parte, avaliados com nota 6 e 7 pela CAPES, realizam há algum tempo ações de
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internacionalização para se manterem com notas altas nas avaliações da CAPES. Uma das
depoentes refere-se à cultura de internacionalização e menciona quais foram as estratégias
utilizadas para que as suas ações individuais tivessem um impacto coletivo no PPG em que
coordena:
Foi se criando uma cultura de internacionalização, por parte de cada pessoa.
Então foi algo que foi se disseminando entre os próprios professores. Por
exemplo eu tenho a minha linha de trabalho. Fiz uma procura na internet de
potenciais pessoas que eu poderia estar me relacionando em termos de
pesquisa e encontrei alguns, mandei e-mail, marquei reunião via skype. Hoje
eu tenho trabalhos em parceira com eles. Um dos professores do grupo está
indo como professor visitante em outubro, vai ficar seis meses. Eu vou no
início do ano para reuniões de trabalho. No final do ano que vemeu também
vou. Ou seja, são ações individuais, mas que somadas são importantes para
o programa. (E10, 2019).

Com o CAPES-PrInt na UFSC há uma exigência no sentido de orientar o processo de
internacionalização e uma das entrevistadas afirma que “atualmente a cobrança tem sido maior,
por conta que somos nota seis” (E13, 2019). Conforme a depoente “os grupos de pesquisa
sempre tentaram, com seus pares, se articular, até porque a grande maioria dos professores
pesquisadores fizeram ou seu doutorado ou parte dele no exterior e continuaram o diálogo com
os pesquisadores estrangeiros” (E13, 2019).
Além disso, a coordenadora de PPG salienta que “alguns professores do PPG publicam
com parceiros estrangeiros e isso é uma consequência da própria atividade da pesquisa e da
forma como cada grupo vai se inserindo nas suas perspectivas” (E13, 2019). A questão da
avaliação faz parte das preocupações desses depoentes como vemos também no depoimento de
uma líder de grupo de pesquisa da UFSC:
Em algum momento pensamos o seguinte: “o nosso programa precisa se
internacionalizar para que a gente possa chegar no seis e do seis para o sete”.
O que diferencia o programa seis e sete, entre outros fatores, é a
internacionalização. Mas isso é algo que surge muito pontualmente, como
uma atitude do próprio docente e que vai se disseminando com a criação de
redes de pesquisa (E10, 2019).

Nesse aspecto, vemos que há menção dos participantes da pesquisa a formas individuais
e coletivas de fazer pesquisa e criar ações de internacionalização nos seus grupos de pesquisa e
PPG. O CAPES-PrInt, reforça esse processo e busca ir além da mobilidade acadêmica no
sentido de promover a internacionalização estratégica das instituições.
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Para que isso ocorra a CAPES tem como meta investir em uma mudança
comportamental das instituições selecionadas, no sentido de transformá-las em universidades
de classe mundial (THIENGO, 2018), ou seja, instituições que ocupem posições de destaque
nos rankings universitários e que sejam produtivas no que se refere a capitalização de recursos.
Conforme a autora:
Não apenas as instituições, mas também as nações têm procurado maximizar
a sua posição no ‘mercado de prestígio global’ (BALL, 2016). Os rankings
tornaram-se um ponto de referência implícito – e muitas vezes explícito – para
a formulação de políticas para o ensino superior. Eles são incorporados ao
discurso da maximização da excelência e da competitividade global,
orientando o comportamento de muitas partes interessadas, dentro e fora da
academia (THIENGO, 2018, p. 197-198).

Tendo como parâmetro os discursos presentes nas políticas para o ensino superior uma
das líderes de grupo de pesquisa caracteriza o processo de internacionalização como
autocatalítico e explica como se efetivam os vínculos com os parceiros internacionais mediante
um contato, inicialmente, do pesquisador individual:

Eu fiz contato com um professor dos Países Baixos e obviamente eu trouxe
meu grupo junto. Agora um professor do meu grupo vai para lá e eu comentei
com ele: “olha, lá dentro do daquele departamento tem esse, esse e esse
professor que nós também poderíamos trabalhar junto s. Então é umprocesso
autocatalítico, eu vou lá trabalhar com o professor X, mas acabo conhecendo
o Y, Z, que acaba tendo, de alguma forma, uma afinidade, se não comigo, mas
com alguém do meu departamento ou do meu colegiado, do meu programa de
pós-graduação. Por meio dele eu já conheci um professor lá do Reino Unido,
que trabalha na mesma linha, que também é parceiro dele. Então, você acaba
criando essa rede e aí é um processo que não tem mais fim (E10, 2019).

A partir do momento em que os vínculos são efetivados e a rede de pesquisa é construída
a depoente afirma que “você começa a receber alunos estrangeiros. No nível de maturidade
que nós estamos, principalmente nos grupos de pesquisa que começaram a bastante tempo com
essa interação, podemos perfeitamente receber alunos e temos pós-doutorandos que são
oriundos de Portugal” (E10, 2019).
Podemos inferir, a partir do depoimento anterior, que de uma relação verticalizada com
relação ao consumo de conhecimento produzido por outros países passa-se, em alguns casos, a
estabelecer uma relação mais horizontalizada com os parceiros estrangeiros. A partir dos
depoimentos dos 13 entrevistados constatamos que houve um avanço com relação à
internacionalização da UFSC com o CAPES-PrInt, no sentido de “fazer com que os processos
deixassem de ser amadores e se tornassem cada vez mais profissionais com editais mais
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transparentes, uma assessoria para trabalhar com esses editais, para trabalhar com
normativas” (E4, 2019).
Além disso, o líder de grupo de pesquisa e coordenador de PPG da UFSC indica que:
como está sendo realizado há poucos anos [o CAPES-PrInt] isso traz problemas porque é
tentativa e erro e tem ocasionado distorções que só depois que ocorrem que você vai saber
solucionar, mas a UFSC está atenta a isso e tentando assumir um protagonismo, mas está
lidando com dificuldades (E4, 2019). Este depoimento vai ao encontro do alerta que Morosini
(2006, p. 43) já ressaltava, de que o grande desafio da internacionalização é “[...] manter o
protagonismo de decisões reflexivas em vez de se constituir em mero executor de políticas
globalizantes”.
Como mencionamos anteriormente, o CAPES-PrInt é um Programa recente e, por esse
motivo, tivemos dificuldade de explorar aspectos relacionados à avaliação dessa iniciativa de
internacionalização na UFSC. Pautamo-nos em análise documental e nos dados da pesquisa
empírica com os líderes de grupos de pesquisa para adensar a análise.
De todo modo, conseguimos evidenciar como essa política pública foi construída e quais
foram os critérios de seleção adotados. Foram contemplados apenas PPG com notas de cinco a
sete que criaram 27 subprojetos interdisciplinares relativos às cinco temáticas que os
pesquisadores, em seu conjunto, acreditavam estar relacionadas às investigações que
precisavam ser desenvolvidas por uma demanda da IES e que construiriam uma identidade
institucional.
Um dos objetivos previstos pelo Programa é fazer com que as universidades brasileiras
selecionadas tenham cada vez mais visibilidade internacional e a UFSC tem apostado nesse
critério, como evidenciamos nos depoimentos dos entrevistados.
Evidenciam-se, a partir das manifestações dos entrevistados, quais são as estratégias
utilizadas no sentido de garantir que o processo de internacionalização permeie suas produções
enquanto pesquisadores individuais e coletivos, no âmbito dos grupos/redes de pesquisa. Isso
faz com que sejam desenvolvidos modus operandi ou habitus que estão diretamente
relacionados à construção de parcerias com pesquisadores estrangeiros, por exemplo, o que tem
sido estimulado, principalmente, via CAPES-PrInt.
Mesmo que críticas tenham sido expostas sobre o processo de construção do CAPESPrInt na UFSC, o modo como foram selecionados os PPG e os critérios utilizados, as
dificuldades que alguns pesquisadores têm com a publicação e socialização em língua
estrangeira, principalmente com o inglês, e o modo como a IES conduziu esse processo de
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internacionalização das pesquisas, verificamos que há inúmeras possibilidades que podem ser
efetivadas com pesquisadores estrangeiros para a construção do conhecimento e que foram
mencionadas pelos depoentes. Um Programa recém lançado exige ajustes e reajustes que só
poderão ser feitos após um tempo de vigência para que uma avaliação do processo apresente de
modo mais eficaz quais os pontos que precisam ser revistos e melhorados.
Para finalizar, consideramos importante nos questionar se a formação de pesquisadores
de modo individual e coletivo, via grupos e redes de pesquisa, pode ter como componentes,
além de formar profissionais capacitados a atuar em um mundo globalizado, a formação de
pessoas que consigam estabelecer relações generosas e empáticas com os outros e que estejam
dispostas a pensar criticamente sobre as relações de disputas que são travadas no campo
científico mediante a indução das políticas públicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mudanças no mundo social, requeridas por novos arranjos mundiais com o processo de
globalização, fizeram com que fossem travadas lutas e disputas no campo científico brasileiro,
principalmente, como resultado da consolidação de uma sociedade capitalista cada vez mais
fortalecida e voltada a interesses monetários. Produtividade acadêmica, ranqueamentos,
avaliações presentes na vida dos envolvidos com a PG fizeram com que novas disposições
tivessem de ser desenvolvidas em/ou modus operandi diferenciados emergissem no fazer
pesquisa científica.
A criação de grupos/redes de pesquisa e a internacionalização das pesquisas acadêmicas
é um tema complexo e demanda reflexões em relação àquilo que cerceia o processo. Temos
presente que as temáticas correlatas ao objeto de tese não foram esgotadas e nos
comprometemos em indicar, no final das considerações, alguns elementos para futuras
pesquisas. Além disso, o objetivo de tais considerações consiste em retomar aquilo que havia
sido previsto inicialmente e, indicar de que modo o caminho foi trilhado no sentido de alcançar
as metas propostas com a pesquisa.
Tínhamos como hipótese que ao participar das reuniões dos grupos de pesquisa os
pesquisadores desenvolvem/incorporam habitus e/ou criam um modus operandi relacionado a
um trabalho coletivo de produção, de criação de redes e de internacionalização das pesquisas
acadêmicas. A hipótese foi confirmada com as análises realizadas nesta pesquisa de tese.
A pesquisa documental sobre as iniciativas pioneiras a respeito da criação de grupos de
pesquisa, o estudo das políticas públicas destinadas ao ensino superior e, especialmente a PG,
o state of the art sobre o processo de internacionalização das pesquisas e a pesquisa empírica
realizada com os líderes de grupos de pesquisa da UFSC indicam que as transformações que
aconteceram no âmbito da PG, desde sua criação e que culminaram na construção de políticas
públicas, induzem a um caminhar para o coletivo com a criação das redes de pesquisa.
Ademais, privilegiam o processo de internacionalização das pesquisas acadêmicas,
principalmente, de pesquisadores brasileiros vinculados a PPG considerados de excelência. O
que, por um lado, pode tornar o processo de construção de conhecimento mais amplo, com
distintos pesquisadores desenvolvendo pesquisas sobre temáticas similares. Por outro, há a
possibilidade de gerar competição e diferenciação intra e entre áreas do conhecimento,
pesquisadores, PPG, universidades, países e blocos.
Nesse contexto, tínhamos como objetivo geral analisar as políticas públicas direcionadas
a pesquisadores para a consolidação de redes/grupos de pesquisa interinstitucionais e
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internacionais discutindo a atuação e a formação de pesquisadores, o potencial formativo dos
grupos de pesquisa e as estratégias de internacionalização que são mobilizadas pelos integrantes
dos grupos.
Inicialmente, atendendo a dois dos objetivos específicos “Mapear a produção sobre a
gênese dos grupos de pesquisa no Brasil a partir de políticas públicas e Investigar propostas e
experiências pioneiras de trabalhos de grupos de pesquisa e sua contribuição para a criação de
uma cultura de pesquisa e de formação de grupos de pesquisadores”, historicizamos três
políticas públicas que pressupúnhamos ser iniciativas pioneiras para a criação e disseminação
de uma cultura da pesquisa e da constituição de grupos de pesquisa. Uma análise documental
confirmou que os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPE) propostos pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e em funcionamento entre as
décadas de 1950 e 1960, o Centro de Estudos e Pesquisas Educacionais (CEPE/SC) criado em
1963

pelo Estado de Santa Catarina e o Programa de Intercâmbio, voltado a estágio de

pesquisadores, financiado pelo CNPq e pela CAPES que funcionou de 1981 a 1992, foram
propostas que deram início a constituição de grupos e redes de pesquisa no Brasil. Essas
políticas públicas destinadas a pesquisadores para a consolidação de grupos de pesquisa
apontam que foram incorporadas pelos pesquisadores novas maneiras de fazer pesquisa.
A criação de políticas públicas voltadas ao ensino superior e à PG referentes ao processo
de internacionalização como, por exemplo, o Programa Ciência sem Fronteiras, o Programa
Idiomas sem Fronteiras e o CAPES-PrInt e a partir da pesquisa empírica realizada com os
líderes de grupos de pesquisa da UFSC, em seu conjunto, apontam que a indução pode fazer
emergir habitus individuais, produtos da socialização, que convergem com o prescrito e que
também podem estar articulados a uma lógica de resistência ao estabelecido pelas políticas
públicas, como vimos em alguns depoimentos dos líderes de grupos de pesquisa da UFSC. Para
que sejam avaliados pela CAPES com notas altas, 6 e 7, os PPG e os seus pesquisadores criam
estratégias, via grupos/redes de pesquisa, mediante publicações coletivas e intercâmbios, para
garantir a efetivação do processo de internacionalização.
No que se refere aos objetivos específicos previstos “Analisar a organização e o
funcionamento dos grupos de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
sua relação com a internacionalização das pesquisas acadêmicas” e “Caracterizar a organização
e atuação de grupos de pesquisa da UFSC cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do
CNPq visando evidenciar as estratégias de internacionalização adotadas” fizemos a descrição
da empiria com base nos dados coletados via questionários e entrevistas na tentativa de
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evidenciar as estratégias adotadas nas reuniões. Também indicamos o contexto pessoal dos
líderes de grupos de pesquisa da UFSC com o intuito de auxiliar na análise da trajetória de
formação e inserção na PG.
Vimos, por meio da pesquisa empírica, que a organização e o funcionamento dos grupos
da UFSC indicam, de modo geral, um movimento de coletivização da produção científica
visando uma produtividade acadêmica e a socialização do conhecimento produzido. Com isso,
podemos inferir que a criação de parcerias com pesquisadores estrangeiros está vinculada,
majoritariamente, ao contato do pesquisador enquanto indivíduo. Em segundo plano entram as
trocas entre grupos de pesquisa e à Instituição, o campo científico UFSC, cabendo-lhe a função
de formalizar os convênios e/ou atividades que requerem recursos. As parcerias realizadas pelos
pesquisadores estão relacionadas, principalmente, aos estágios de pós-doutoramento realizados
em instituições estrangeiras e que resultaram em trocas entre pares e/ou indicação de
doutorandos vinculados ao grupo de pesquisa para realizarem seu estágio sanduíche com bolsas
de estudo.
Com isso, são desenvolvidas, pelo pesquisador e pelo grupo de pesquisa, estratégias que
possibilitem esses intercâmbios, essas trocas, entre universidades, grupos e pesquisadores para
que haja circulação do conhecimento tanto em âmbito nacional quanto internacional. Além
disso, os pesquisadores desenvolvem diferentes dinâmicas para dar conta da necessidade de
fazer parte do processo de internacionalização das pesquisas acadêmicas e garantir que os PPG
dos quais fazem parte sejam avaliados com notas altas pela CAPES e se mantenham ou
alcancem patamares considerados de excelência.
Com relação ao objetivo específico previsto “Analisar os limites e possibilidades do
Programa Institucional de Internacionalização - PRINT/CAPES desenvolvido na UFSC para
implementar processos de internacionalização das pesquisas acadêmicas realizadas pelos seus
grupos de pesquisa” desenvolvemos análise documental sobre essa política de apoio à
internacionalização e apresentamos dados da pesquisa empírica com os líderes de grupos de
pesquisa e gestores da UFSC. Por ser uma política pública implementada recentemente ficaram
lacunas que precisam ser mais bem analisadas quando o Programa estiver mais consolidado,
caso não seja extinto tendo como argumento do governo federal o corte de verbas cada vez mais
presente no cenário atual brasileiro. Um questionamento que emerge é: não terá o CAPES-PrInt
o mesmo fim que o Programa CsF?
Como mencionamos anteriormente, as transformações, via políticas públicas de
internacionalização, em relação à universidade e, especificamente, acerca do trabalho dos
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pesquisadores que atuam em nível de PG apontam que há um movimento de indução para que
a internacionalização seja efetivada.

Indução via, principalmente, avaliação da produtividade

do pesquisador e suas articulações com pesquisadores estrangeiros. No entanto, os líderes de
grupos de pesquisa entrevistados apontam que há elementos subjetivos nesse processo que estão
relacionados à apropriação realizada pelos agentes do campo científico que podem estar mais
vinculados à uma submissão e uma apropriação da lógica de internacionalização dos órgãos de
avaliação e fomento da PG e/ou a resistência àquilo que está previsto e novas formas de
internacionalizar que não estejam somente voltadas a atender um critério de avaliação do PPG.
Desta forma, as mudanças que acontecem no mundo social fazem com que o campo
científico seja construído e reconstruído interferindo no modo como as relações entre os
agentes, pertencentes a esses campos, ocorrem. Além disso, modificam-se as relações entre
instituições, áreas de conhecimento, países, blocos, quando as relações de disputa começam a
ser materializadas. A diferenciação imposta, essencialmente via notas dos PPG, faz com que os
Programas ocupem posições distintas no campo científico o que sugere que nem todos os PPG
preenchem os requisitos para participar do processo de internacionalização das pesquisas
conforme os moldes previstos pela CAPES e pelo CNPq. Com isso, nos colocamos a seguinte
questão: haverá, um “DNA” internacional, como mencionou um dos entrevistados, que está
sendo almejado pelos pesquisadores e pelos PPG? O CAPES-PrInt foi materializado para
indicar quais PPG são dotados desse “DNA”?
Depois de analisar como o CAPES-PrInt foi construído na UFSC mediante,
principalmente, os depoimentos dos entrevistados, analisamos como os líderes compreendem
as questões atuais sobre a internacionalização dos Grupos de Pesquisa e se utilizam estratégias
para criarem interlocuções com integrantes de grupos de pesquisa de outros países evidenciando
um movimento

de passagem de um pesquisador individualizado

para um coletivo

internacionalizado. Constatamos que o pesquisador foi, ao longo dos anos, sendo induzido a
criar estratégias para garantir a sua produtividade e os entrevistados nos mostraram que esse
processo ocorreu via intensificação das reuniões de GP, orientações coletivas, produções entre
pares de artigos para revistas, congressos etc. A ideia principal era, além de produzir
conhecimento científico, atender a demanda de produção exigida pelas agências de avaliação e
fomento: CAPES e CNPq. Inúmeras críticas podem ser elencadas ao Sistema CAPES de
avaliação como o estímulo à diferenciação, distinção e exclusão mediante uma análise
quantitativa das produções científicas, todavia temos presente a sua importância para o
aperfeiçoamento da PG no Brasil.
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Consideramos que os objetivos propostos foram alcançados e que o caminho
investigativo sugere indicações de novas pesquisas que tenham objetos relacionados à temática
da tese. Nesse sentido, avaliamos que existem questões que ficaram para ser desenvolvidas em
pesquisas futuras. Nem tudo o que foi planejado foi efetivado. Uma das questões que merece
aprofundamento é a avaliação e os resultados do CAPES-PrInt na UFSC, o que só poderá ser
realizado quando o Programa estiver mais consolidado. É de perguntar-se se o destino do
CAPES-PrInt será o mesmo do CsF que antes de se consolidar foi extinto, o que poderá
dificultar uma análise mais aprofundada de qual o legado esses programas deixam ou deixaram
para o país no que se refere, principalmente, à internacionalização das pesquisas acadêmicas e
socialização do conhecimento global.
Concluímos, embora tendo presente a parcialidade dos resultados alcançados devido à
complexidade da temática, que as políticas públicas referentes à criação de grupos e redes de
pesquisa para a internacionalização das pesquisas acadêmicas foram sendo construídas de modo
gradual e conforme uma demanda da sociedade capitalista. A reestruturação social brasileira,
principalmente a partir do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff que ocorreu
no ano de 2016, traz indicações de que novas formas de organização e funcionamento da
universidade estão em disputa.
Dentro do campo científico pesquisado – a UFSC – constatamos que os pesquisadores,
nos seus grupos/redes de pesquisa, estão em um processo contínuo de garantir autonomia
intelectual e, para isso, necessitam travar constantes embates quando a privatização –
apresentada por meio de diversas políticas e suas estratégias - é colocada em pauta. De que
forma os resultados da internacionalização das pesquisas acadêmicas contribuiriam para
garantir um acesso gratuito ao ensino superior gratuito? A quem serve o processo de
internacionalização das pesquisas acadêmicas?
Se não houver vigilância do pesquisador no sentido de ir além do quantitativo no
desenvolvimento de suas pesquisas pode criar-se um círculo vicioso. Os depoimentos dos
entrevistados permitiram verificar que a lógica da internacionalização vem sendo incorporada,
mas há estratégias que estão sendo utilizadas para que a inserção na “economia global do
conhecimento” e a avaliação dos PPG do qual fazem parte seja orientada também pela qualidade
do conhecimento produzido e socialização das pesquisas científicas. Nesse sentido, em
consonância com Bourdieu (2004, p. 21), “é preciso escapar à alternativa da ‘ciência pura’,
totalmente livre de qualquer necessidade social, e da ‘ciência escrava’, sujeita a todas as
demandas político-econômicas”.
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A partir da trajetória de pesquisa percorrida no doutorado constatamos a importância de
estudos sobre a temática da internacionalização das pesquisas acadêmicas e sua interface com
a criação de grupos/redes de pesquisa no sentido de contribuir para desvelar questões que estão
pautadas em uma lógica de distinção e diferenciação do/no campo científico.
Além disso, verificamos que os grupos de pesquisa da UFSC criam dinâmicas e
estratégias em suas reuniões que não têm como e não são computadas pelo Sistema Capes de
Avaliação, porque estão relacionadas as trocas entre pares e que vão além daquilo que é
socializado nas produções acadêmicas realizadas. Nesse sentido, consideramos que novos
estudos precisam ser realizados de modo a dar visibilidade aos grupos de pesquisa.
Esta pesquisa nos evidenciou que urge a necessidade da formação de pesquisadores de
modo individual e coletivo, mediante inserção em grupos e redes de pesquisa, ter como
parâmetro, além de formar profissionais capacitados a atuar em um mundo globalizado, a
formação de pessoas que criem relações solidárias com os seus pares e que reflitam acerca das
relações de disputas que são travadas no campo científico mediante a indução das políticas
públicas.
Para finalizar, consideramos importante mencionar que a finalização dessa tese se
realizou em um contexto de primeira onda da pandemia por Coronavírus (COVID-19) que
impôs, a todos nós, desafios inimagináveis. Tanto no que se refere ao contexto de produção de
pesquisa, quanto no de readequação de tempos e espaços. Com certeza a trajetória trilhada no
doutorado permitiu, dentre tantas frentes, percebermos o quanto dependemos do processo de
socialização para a nossa sobrevivência enquanto seres humanos e que precisamos resistir
àquilo que contribui para manter as desigualdades sociais. Em entrevista Mia Couto, escritor
moçambicano, traça um cenário dessa pandemia:
O problema, ou melhor, os problemas, foram os fatores de desumanização que
estão inscritos nos modelos de fazer economia e política. Há quem acredite
que tudo isso vai ser repensado depois desta epidemia. Mas eu não sou tão
otimista. O que talvez seja reforçada é a defesa cega das receitas neoliberais
que advogam o emagrecimento (a desconstrução) do Estado e fortalecimento
dos mercados.
O que precisa ser questionado, em particular, é o desprezo dado a setores
públicos da saúde e da educação. Mas a imbecilidade não será vencida em um
virar da folha. A maioria dos que escolheram lideranças imbecis muito
provavelmente continuará apoiando no futuro essas lideranças populistas e
demagógicas. O medo não ajuda a vencer a mentira. Pelo contrário, o medo
fundamenta a escolha de soluções messiânicas.
É por isso que os “salvadores do mundo” adoram o medo. E fazem da gestão
eterna de crises o alimento da sua longevidade. O Brasil tem uma experiência
dolorosa nesta produção de um poder que vive da eternização da crise e da
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permanente polarização que mantém o país numa espécie de estado de
guerra43 .

Com isso, precisamos direcionar o nosso olhar e construir caminhos de resistência para
minimizar as formas de opressão e dominação tão presentes em nossa sociedade e que foram
desveladas, para não dizer escancaradas, nesse contexto de pandemia. Se temos como meta
combater as injustiças sociais e alcançar patamares de igualdade e justiça social precisamos ir
de “mãos dadas”.
Mãos dadas44
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista pela janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicidas,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida
presente.
Carlos Drummond de Andrade (1902-1987)

43

Entrevista com Mia Couto publicada no dia 27 de julho de 2020 e disponível no site:
https://www.fronteiras.com/entrevistas/a-pandemia-sob-o-olhar-de-mia-couto-outras-virao-e-irao-requererrespostas-mais-robustas-e-globais. Acesso em: 01 de dezembro de 2020.
44 O poema “Mãos dadas” foi publicado no livro Sentimento do Mundo datado de 1940. A obra é um
alicerce para o entendimento e a crítica do sofrimento e da desigualdade do mundo. Retrata o contexto histórico
de uma civilização cada vez mais destruída pela a ambição do poder político e econômico mobilizado nas duas
grandes guerras mundiais.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: (48) 3721-2251 / 3721-4565
E-MAIL: ppge@contato.ufsc.br
Título do Projeto: Políticas públicas para grupos de pesquisa: redes interinstitucionais e
internacionalização da pesquisa. Estudo de caso junto à UFSC.
Pesquisadora Responsável: Dra. Ione Ribeiro Valle
Pesquisadora Assistente: Luiza Turnes
Você está sendo convidado/a participar da pesquisa intitulada “Os grupos de pesquisa
no processo de internacionalização: do pesquisador individual ao internacional. Estudo de caso
junto à UFSC” sob a Coordenação da Professora Dra. Ione Ribeiro Valle, a qual obedece aos
termos da Resolução nº 510/16, do Conselho Nacional de Saúde de 7 de abril de 2016 e suas
complementares, bem como as determinações do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos (CEPSH) da UFSC. De acordo com o site http://cep.ufsc.br/ “o CEPSH é um órgão
colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, vinculado à Universidade
Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, criado para defender os
interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos”.
O projeto de pesquisa tem como objetivo analisar de que maneira os órgãos
governamentais induzem a formação de grupos de pesquisa e quais os seus desdobramentos
para a pesquisa na Pós-graduação em Educação.
A metodologia de que faremos uso consiste no estudo exploratório, a partir do envio de
questionários online para pesquisadores que lideram grupos de pesquisa cadastrados no
Diretório do CNPq e integrantes de Programas de Pós-Graduação visando traçar estratégias de
atuação dos grupos de pesquisa. Também realizaremos grupos focais presenciais (registrados
em áudio e transcritos) com alguns desses integrantes. A partir da análise das respostas aos
questionários faremos contato via e-mail com os líderes que descreverem com mais detalhes a
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dinâmica do seu Grupo de Pesquisa. Faremos contato, via e-mail, com os participantes dos
grupos de pesquisa escolhidos e agendaremos a data dos grupos focais com os integrantes.
Realizaremos entrevistas semiestruturadas individuais (registradas em áudio e transcritas) com
os líderes dos grupos de pesquisa.
A pesquisa visa contribuir com o conhecimento do campo educacional brasileiro,
especificamente, com as discussões sobre o desenvolvimento da pós-graduação e a formação
de professores/pesquisadores/orientadores neste contexto.
A pesquisa apresenta riscos, podendo ocorrer intimidação, vergonha, constrangimento,
humilhação, medo, problemas emocionais, morais, valores, discriminação, invasão de
privacidade, ofensas, exposição, ansiedade e receio. Caso ocorram, a coordenadora e a
pesquisadora da pesquisa se responsabilizarão pelos riscos citados. Para minimizar estes riscos,
ressaltamos que os conteúdos das gravações das entrevistas, serão mantidos de forma a
preservar a identidade pessoal. E, quando houver divulgação dos resultados da pesquisa, os
nomes dos envolvidos não serão de forma alguma divulgados, recorrendo, quando necessário,
a nomes fictícios ou códigos numéricos.
Os/as participantes da pesquisa serão convidados/as a conhecer e discutir os resultados
da pesquisa; poderão solicitar a exclusão de qualquer parte de seus depoimentos ou análises
tecidas pela pesquisadora; caso resulte em publicação, receberão cópia da mesma com
dedicatória. Os dados serão armazenados em segurança pelos responsáveis pela pesquisa e sua
identidade não será revelada, garantindo anonimato das fontes. Os resultados da pesquisa serão
utilizados exclusivamente para a tese de doutorado e outros fins acadêmicos, tais como artigos,
capítulos de livro e de comunicações em congressos.
Este documento tem duas vias, uma será para a pesquisadora e a outra ficará com o/a
participante da pesquisa. Este documento servirá como comprovante da participação na
pesquisa. Cabe ainda destacar que os/as participantes não terão nenhum custo financeiro
referente a esta pesquisa.
Durante e após o encerramento da pesquisa você poderá solicitar acompanhamento e
assistência imediata em qualquer aspecto relacionado à está pesquisa, devendo para isto entrar
em contato diretamente com a pesquisadora e/ou coordenadora, sem ônus de qualquer espécie
ao participante da pesquisa. O ressarcimento de despesas tidas pelos participantes por eventuais
danos diretos e indiretos decorrente desta pesquisa está previsto nas formas da lei, como a
integridade física do participante. Os/as participantes não terão despesas; porém, se algum
imprevisto demandar, pesquisadora e a coordenadora arcarão com o ônus ou garantirão o
ressarcimento/indenização.
Para finalizar, gostaríamos de declarar que, como pesquisadoras, cumpriremos todas as
exigências contidas na Resolução nº 510/16 que regulamenta os procedimentos a serem
adotados em pesquisas envolvendo seres humanos. Durante todo o período da pesquisa você
tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para
isso entrar em contato, com algum dos pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa.
As responsáveis estão à disposição para todo e qualquer esclarecimento que se faça
necessário, pelos endereços:
Coordenadora da pesquisa:
Dra. Ione Ribeiro Valle
Endereço: Duarte Schutel. Centro. Florianópolis. Santa Catarina. CEP: 88015640.
Telefone: (48) 99683-6461;
E-mail: ione.valle@ufsc.br
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Pesquisadora Assistente:
Luiza Turnes
Endereço: Afonso Pena, nº 624, Edifício Recanto das Pedras, apto 104B. Estreito. Florianópolis.
Santa Catarina. CEP: 8807-650.
Telefone: (48) 99607-6336;
E-mail: luh_turnes@hotmail.com
Comitê de ética em pesquisas com seres humanos (CEPSH):
Endereço: Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Prédio Reitoria II, 4ºandar, sala 401, Bairro
Trindade, Florianópolis, SC, CEP 88040-400.
Telefone: 3721-6094;
E-mail cep.propesq@contato.ufsc.br
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LÍDERES DOS GRUPOS DE
PESQUISA DA UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (CED)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGE)
PESQUISA DE TESE: Políticas públicas para grupos de pesquisa: redes
interinstitucionais e internacionalização de pesquisas. Estudo de caso junto à UFSC.
Pesquisadora responsável: Ione Ribeiro Valle
Pesquisadora assistente: Luiza Turnes
GRUPOS DE PESQUISA DA UFSC
Prezado(a) Pesquisador(a),
Estamos desenvolvendo a pesquisa de doutorado “Os grupos de pesquisa no processo de
internacionalização: do pesquisador individual ao internacional. Estudo de caso junto à UFSC ”
com o objetivo de analisar a organização e o funcionamento dos grupos de pesquisa da UFSC
e sua relação com a internacionalização das pesquisas acadêmicas. Para isso, estamos
encaminhando este questionário para todos os líderes de Grupos de Pesquisa da UFSC
cadastrados no Diretório do CNPq. O questionário está dividido em duas partes (envolvendo
quatro seções): na primeira, procuramos levantar dados sobre seu contexto pessoal (trajetória
de formação e inserção na Pós-graduação); na segunda, temos como objetivo obter dados sobre
a organização e funcionamento do Grupo de Pesquisa sob sua liderança, assim como a sua
compreensão acerca das discussões atuais sobre a internacionalização dos Grupos de Pesquisa.
O seu nome foi levantado a partir de pesquisa realizada no site do CNPq e junto à Pró-reitoria
de Pesquisa da UFSC.
Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 96464618.2.0000.0121
Doutoranda: Luiza Turnes (luhturnes@gmail.com)
Orientadora: Dra. Ione Ribeiro Valle
Coorientador: Dr. Lucídio Bianchetti
*Obrigatório
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1. Contexto pessoal
1.1 Sexo *
Feminino
Masculino
1.2 Idade *
30 a 35 ANOS
36 a 40 ANOS
41 a 45 ANOS
46 a 50 ANOS
51 A 55 ANOS
56 A 60 ANOS
61 A 65 ANOS
66 A 70 ANOS
MAIS DE 70 ANOS
Outro:

2. Formação
2.1 Graduação/Instituição *
Sua resposta
2.2 Mestrado: Área de conhecimento do CNPq, Instituição e Temática *
Sua resposta

2.3 Doutorado: Área de conhecimento do CNPq, Instituição e Temática *
Sua resposta

2.4 Realizou estágio pós-doutoral? *
Sim
Não
2.4.1 Se sim, em qual Instituição?
Sua resposta
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2.5 Tempo de atuação no ensino superior *
01 A 05 ANOS
06 A 10 ANOS
11 A 15 ANOS
16 A 20 ANOS
21 A 25 ANOS
26 A 30 ANOS
31 A 35 ANOS
MAIS DE 36 ANOS
2.6 Tempo de atuação na pós-graduação stricto sensu *
01 A 05 ANOS
06 A 10 ANOS
11 A 15 ANOS
16 A 20 ANOS
21 A 25 ANOS
26 A 30 ANOS
31 A 35 ANOS
MAIS DE 36 ANOS
Não atuo na pós-graduação
2.6.1 Atua em mais de um programa, na pós-graduação? *
Sim
Não
Não atuo na pós-graduação
2.7 Orientandos no Mestrado *
Nenhum
01
02
03
04
05
06
07
08
2.8 Orientandos de Doutorado *
Nenhum
01
02
03
04
05
06
07
08
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2.9 Orientações de mestrado concluídas *
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
Mais de 30
Nenhuma
2.10 Orientações de doutorado concluídas *
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
Mais de 30
Nenhuma

3. Organização e funcionamento do Grupo de Pesquisa
3.1 Qual o nome do seu Grupo de pesquisa? *
Sua resposta

3.2 Ano de criação do Grupo *
Sua resposta
3.3 Número de participantes *
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
mais de 21
3.4 Formação dos participantes *
0
01
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02
03
04
05
06
07
08
Graduando
Graduado
Mestrando
Mestre
Doutorando
Doutor
Pós-doutor
Graduando
Graduado
Mestrando
Mestre
Doutorando
Doutor
Pós-doutor
3.5 Com qual frequência as atividades listadas abaixo são realizadas pelo seu Grupo
de Pesquisa?
a. Discussão de textos de fundamentação teórica *
Pouco frequente
1
2
3
4
5
Muito frequente
b. Discussão e formação metodológica *
Pouco frequente
1
2
3
4
5
Muito frequente
c. Discussão de trabalhos em andamento dos orientandos *
Pouco frequente
1
2
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3
4
5
Muito frequente
d. Acompanhamento dos projetos de pesquisa *
Pouco frequente
1
2
3
4
5
Muito frequente
e. Participação em eventos científicos *
Pouco frequente
1
2
3
4
5
Muito frequente
f. Produção de artigos científicos *
Pouco frequente
1
2
3
4
5
Muito frequente
g. Organização de eventos *
Pouco frequente
1
2
3
4
5
Muito frequente
h. Seminários de orientação coletiva *
Pouco frequente
1
2
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3
4
5
Muito frequente
i. Outras. Descreva.
Sua resposta
3.6 Qual a frequência dos encontros do seu Grupo? *
Semanal
Quinzenal
Mensal
Trimestral
Semestral
Anual
4. Grupo e formação de pesquisadores
4.1 Como as atividades desenvolvidas no seu Grupo de Pesquisa contribuem para a
formação de novos pesquisadores? Você poderia exemplificar? *
Sua resposta

4.2 Encontramos cada vez mais na literatura atual argumentações sobre a necessidade
de internacionalização no desenvolvimento de pesquisas, por meio de interações entre grupos,
institutos e laboratórios nacionais e supranacionais. Na condição de líder de grupo de pesquisa,
qual a sua posição sobre esta questão? *
Sua resposta

4.3 Em termos institucionais, como você analisa o papel da UFSC neste processo de
internacionalização das pesquisas acadêmicas? *
Sua resposta
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4.4 Você teria interesse em participar de uma entrevista para aprofundar estas ideias?
Em caso afirmativo, registre aqui seu contato (e-mail ou telefone). *
Sua resposta

VOLTAR
ENVIAR
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM
COORDENADORES DE PPGS AVALIADOS COM NOTA 6 E 7, MEMBROS DO
CAPES-PRINT/UFSC E/OU MEMBROS DA GESTÃO DA UFSC

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (CED)
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (PPGE)
PESQUISA DE TESE: Políticas públicas para grupos de pesquisa: redes
interinstitucionais e internacionalização da pesquisa. Estudo de caso junto à UFSC.
Pesquisadora responsável: Ione Ribeiro Valle
Pesquisadora assistente: Luiza Turnes
Coorientador: Lucídio Bianchetti
Essa entrevista é uma das formas de coleta de dados da pesquisa, acima referida, para
a Tese de Doutorado de Luiza Turnes, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), na
linha “Sociologia e História da Educação”, sob orientação da professora Dr, Ione Ribeiro Valle
e coorientação do professor Dr. Lucídio Bianchetti. Solicitamos sua colaboração, como líder de
um Grupo de Pesquisa da UFSC e/ou membro do PrInt – Capes/UFSC, no sentido de conceder
esta entrevista, gravada, à pesquisadora. Sua privacidade será protegida. Agradecemos sua
colaboração.
OBS: Anotar horário de início da entrevista e perguntar se consente que seja gravada.
Roteiro entrevista com os líderes/coordenadores dos Grupos de Pesquisa
 Internacionalização das pesquisas acadêmicas
1. Como você caracteriza o processo de internacionalização das pesquisas acadêmicas?
2. Em termos institucionais, como você analisa o papel da UFSC no processo de
internacionalização das pesquisas acadêmicas?
3. De que maneira foi construído o Programa Institucional de Internacionalização da
UFSC e quais os seus principais objetivos?
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4. Você considera que há um esforço dos grupos de pesquisa da UFSC no sentido de
priorizar a internacionalização das pesquisas acadêmicas de seus integrantes?
5. Quais são as estratégias de internacionalização mobilizadas na UFSC?
5.1 Quais são as possibilidades e os entraves desse processo?
6. Você gostaria de adicionar alguma informação sobre a internacionalização das
pesquisas acadêmicas na UFSC?

