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Resumo 

 A discussão acerca do estabelecimento e aprofundamento de uma ciência 

administrativa no Brasil é relativamente recente, datada do início do século XX. Sabe-

se, porém, que ciência e ideologia caminham lado a lado na construção de um 

pensamento científico organicamente sistematizado, que decorre diretamente do 

desenvolvimento econômico do país. Com a Administração não seria diferente, sendo a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, criada em 

1951, e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Administração - 

ANPAD, fundada em 1976, elementos fundamentais dentro deste cenário no sentido de 

procurar dirigir uma agenda de pesquisa específica para o campo da Administração. 

Partindo-se, então, da suposição de que existe um modelo de pensamento hegemônico 

que norteia a discussão destes temas de pesquisa e que esta ideologia se faz presente na 

produção intelectual da área da Administração, pretende-se identificar as nuances da 

ideologia presente na produção científica da Administração materializada nos artigos da 

Divisão de Ensino e Pesquisa do EnANPAD dos anos de 2009 e 2010, e como o 

conteúdo ideológico reflete o modelo sócio-político-econômico hegemônico promovido 

e disseminado pelo Estado brasileiro, pelas organizações nacionais e pela Academia. 

Intenta-se investigar a elaboração da agenda de pesquisa em Administração no Brasil 

sob duas dimensões: a do Estado, materializado na CAPES, e a dimensão privada, aqui 

entendida como a ANPAD, a partir de sua construção histórica. Veremos como a 

ideologia hegemônica interfere na produção científica em Administração, identificando 

suas nuances, que perpassa constructos teóricos, recortes epistemológicos e 

metodológicos contidos nos artigos selecionados pela Divisão EPQ do EnANPAD nos 

anos de 2009 e 2010. 

Palavras-chave: Pesquisa, Administração, Ideologia, CAPES, ANPAD 
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Introdução 

O Estado brasileiro tem se ajustado cada vez mais ao capitalismo mundial, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, e tem ‘cumprido’ a orientação 

internacional de expandir a economia, lutar contra as crises como ‘gente grande’ e, com 

isso, sofisticar cada vez mais a sua Administração doméstica através, principalmente, da 

importação dos mais variados modelos, recursos e métodos.  Esta prática, ao longo de 

toda nossa formação social – através da história oficial – pode nos ter induzido a 

valorizar sempre o que é exógeno, criando a ilusão de não sermos capazes de criar, de 

inovar sem que algo exterior contribua para ‘tal sucesso’. 

Num país de extensão continental como o Brasil, a contradição expressa nas condições 

sociais é algo que se torna potencialmente visível, assim como a grande diversidade 

cultural, o que dificulta para o ‘debate oficial’ problematizar muitas questões acerca da 

nacionalidade, que não são tão claras quando se lança mão do reducionismo polarizador 

(‘bons’ ou ‘ruins’, ‘nós’ e ‘os outros’, ‘norte’ e ‘sul’, etc), mas que estão imbricados em 

particularidades muito sutis, o que torna as coisas menos claras e de difícil 

compreensão. Bhabha acena para a tese de Fanon de que devemos nos dirigir para a 

“zona da instabilidade oculta” (1998, p. 64) no que diz respeito à discussão da cultura 

hegemônica e das nuances que ela carrega. Ou seja: não se deve analisar a questão  

micro sem considerar a análise macro-histórica. 

 Os intelectuais, diga-se de passagem, podem ter um papel preponderante nesse esforço 

de reconhecimento das condições objetivas da nacionalidade, uma vez que eles fazem 

parte do processo de construção do pensamento da sociedade acerca de si mesma. 

Diante do fenômeno da globalização do mundo atual – que, na verdade, beneficia de 

fato a muito poucos - a realidade concreta tem demandado dos intelectuais uma 

discussão ao mesmo tempo abrangente e localizada, pois a atual mundialização da 

sociedade civil brasileira – fenômeno que acontece em todo o mundo capitalista –  

obscurece muitas de suas particularidades nacionais, e parece que esse objetivo de fazer 

parecer que a economia se distancia cada vez mais da política (WOOD, 2003), da 

cultura e da produção intelectual tem sido alcançado com sucesso ao longo de nossa 

formação sócio-histórica. 

Na construção do conhecimento, tal tarefa torna-se complicada na medida em que um 

país como o Brasil tem em si contradições que parecem carregar um peso histórico do 

qual é difícil se desvencilhar, o que pode, a priori, gerar uma sensação de desconexão, 
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um descompasso entre o conhecimento que é assimilado e sistematizado e o que ele 

realmente representa no mundo concreto e no cotidiano. Como assim? Temos assistido 

ao longo de nossa história intelectual a supervalorização do conhecimento ‘estrangeiro’ 

em detrimento de nossa própria produção científica; tem-se a impressão de que os 

conhecimentos produzidos domesticamente sempre estão ‘atrás’ das tendências 

internacionais. 

 Penso que esse ‘descompasso’ deve ser analisado dialeticamente, como fruto das 

relações que permeiam a sociedade como um todo. Relações em que a base estrutural 

(leia-se econômica) afeta e é igualmente afetada pelas regras do político, do social, da 

produção e da reprodução do conhecimento e, com isso, afeta a sociedade em seus 

diferentes aspectos, por mais sutis ou obscuros que se apresentem.  Bhabha questiona o 

conceito de cultura nacional homogeneizada e o comparativismo cultural etnocêntrico 

como aspectos que estão em “profundo processo de redefinição” (1998, p. 24), o que 

aponta para questões de caráter complexo, como a desconstrução da ideologia 

hegemônica, por exemplo. Realmente, isto é tarefa complexa, pois “a fragmentação e a 

contingência pós-modernistas se unem aqui à estranha aliança com a ‘grande narrativa’ 

do fim da história” (WOOD, 2003, p.13).   

Mas o que isso tem a ver com a Administração Brasileira atual e sua produção 

acadêmica ao longo de sua luta pela afirmação como ciência institucionalizada?  

Esse questionamento traz à luz o processo contraditório entre valorização do nacional e  

do internacional, que hoje se encontra no cerne da discussão acerca da produção 

científica da administração brasileira. Essa que se encontra, em grande parte, no âmbito 

da Pós-Graduação, com um modelo adotado no Brasil e alavancado a partir da década 

de 1970 pelo I PNPG – Plano nacional de Pós-Graduação, fruto da Reforma 

Universitária iniciada em 1969 – replicado do modelo estadunidense, na verdade   

originado na criação da Universidade de Berlim em 1810, por Wilhelm Humboldt, o 

qual aliou a prática da pesquisa à atividade pedagógica.  

Estabelecido na Pós-Graduação brasileira, tal modelo acadêmico tem encontrado muitos 

percalços pelo caminho do mundo cada vez mais globalizado, realidade na qual a tensão 

entre ensino e pesquisa aliada aos fatores temporal, econômico e político na carreira 

docente universitária se potencializa ainda mais. Existe a limitação do tempo na carreira 

docente para dedicação à pesquisa, assim como a questão do financiamento, que entra 

como elemento norteador desta agenda. O que se deve ou não pesquisar: aqui se 
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encontra o elemento subjacente a todo o discurso da liberdade científica, o terreno da 

ideologia, de grande validade para este trabalho. 

Partindo da suposição de que existe um modelo de pensamento hegemônico que norteia 

a discussão dos temas de pesquisa na Administração e que esta ideologia se faz presente 

na produção intelectual da área, o objetivo deste trabalho é identificar as nuances da 

ideologia presente na produção científica da Administração materializada nos artigos da 

Divisão de Ensino e Pesquisa do EnANPAD dos anos de 2009 e 2010, e como o 

conteúdo ideológico reflete o modelo sócio-político-econômico hegemônico promovido 

e disseminado pelo Estado brasileiro, pelas organizações nacionais e pela Academia. 

Além deste objetivo principal, este trabalho intenta investigar a elaboração da agenda de 

pesquisa em Administração no Brasil sob duas dimensões: a do Estado, materializado 

na CAPES, e a dimensão privada, aqui entendida como a ANPAD, a partir de sua 

construção histórica. Veremos como a ideologia hegemônica interfere na produção 

científica em Administração, identificando suas nuances, que perpassa constructos 

teóricos, recortes epistemológicos e metodológicos contidos nos artigos selecionados 

pela Divisão EPQ do EnANPAD nos anos de 2009 e 2010. 

O nosso cenário histórico começa no contexto complexo do modelo desenvolvimentista 

adotado na década de 1950. O Estado brasileiro institucionalizou o Ensino Superior e a 

Pós-Graduação através da criação dos principais órgãos de coordenação e de fomento à 

pesquisa – respectivamente CAPES e CNPq – condensando esforços que se traduziram, 

já na década de 1970, na criação de várias associações de Pós-Graduação brasileiras, 

como por exemplo ANPEC e ANPOCS – das áreas de economia e ciências sociais, 

respectivamente – e também a ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Administração, criada em 1976. 

A escolha por este recorte na pesquisa se deu com o objetivo de conhecer a discussão 

atual na área de Ensino e Pesquisa em Administração. Para tanto, se fez necessário 

situar a construção histórica do processo de desenvolvimento da pesquisa na área, que 

envolve tanto a esfera pública como a privada, identificando os componentes 

ideológicos que justificam sua imbricação. 

Atualmente, a sigla ANPAD designa Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Administração.  Apesar de ter sido criada por intelectuais brasileiros e estabelecida 

em território brasileiro, esta organização é exposta constantemente a padrões 
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internacionais, os quais a influenciam de forma indiscutível a produção científica a que 

ela dá voz; por outro lado, não é meramente mimética ou reprodutora de um discurso 

‘de outrem’, embora esse aspecto não deva ser desconsiderado.  

Torna-se interessante assinalar, aqui, a questão do capital científico em Bourdieu, que 

discute a própria estrutura organizacional do campo científico denota suas nuances 

políticas, tanto em relação às instituições como aos pesquisadores, pois “os campos são 

o lugar das formas de poder”, e que esse poder está materializado politicamente nas 

“instituições científicas, direção de laboratórios ou departamentos, pertencimento a 

comissões, comitês de avaliação” e, com isso, tem-se o poder sobre “os meios de 

produção (contratos, créditos, postos, etc.) e de reprodução (poder de nomear, de fazer 

as carreiras)”, assim como o poder do “prestígio pessoal”, que “repousa quase 

exclusivamente sobre o reconhecimento” “do conjunto dos pares ou da fração mais 

consagrada dentre eles”. Observa-se, aí, a junção entre o econômico e o político, assim 

como uma imbricação entre os âmbitos da esfera pública e privada na questão da 

produção científica, onde a “teocracia dos melhores” se encontra com “a pequena 

oligarquia dos que permanecem nas comissões...” (BOURDIEU, 2003, p. 35, 40-41). 

Tudo isso com ares de neutralidade. 

Santos (1995, p.190) amplia a discussão, sob égide da gestão de tensões: a comunidade 

científica vive no seu dia-a-dia a tensão entre a contribuição para a transformação social 

e o enclausuramento no meio estritamente acadêmico:  

a contradição entre a produção da alta cultura e de conhecimentos exemplares necessários à 

formação das elites de que a universidade se tem vindo a ocupar desde a Idade Média, e a 

produção de padrões culturais médios e de conhecimentos úteis para as tarefas de transformação 

social. [...] A contradição entre a hierarquização dos saberes especializados através das restrições 

de acesso e da credencialização das competências e exigências sócio-políticas da democratização 

e da igualdade de oportunidades. 

 

Dentro desta zona de conflito que é o universo científico, a ANPAD fortaleceu a 

produção científica da área de Administração, ao longo de seus quase 40 anos, através 

de suas Reuniões Anuais que, a partir de 1989, foram renomeadas de Encontro Nacional 

da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração – EnANPAD. Este é 

atualmente um dos principais veículos da produção acadêmico-científica na área da 

Administração brasileira com uma estrutura organizacional altamente sofisticada, que se 

ramifica pelas chamadas Divisões Acadêmicas, as quais compartimentam as diversas 
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áreas de interesse científico dentro da visão da ANPAD. Nas palavras de Clóvis 

Machado-da-Silva, por quatro vezes presidente da instituição,  

constitui atribuição de cada divisão promover o desenvolvimento de seu campo de conhecimento 

e aplicação, estimulando a elevação contínua da qualidade da produção científica e a sua 

utilização nas atividades de ensino e pesquisa (...). O respeito entre pares, a avaliação e a crítica 

séria e consistente da produção científica constituem os requisitos para organização, sustentação 

e funcionamento de cada Divisão Acadêmica (FACHIN, 2006, p. 111). 

 

No que toca à discussão da produção do conhecimento e discussão do pensamento em 

Administração – que passa, certamente, por todas as Divisões Acadêmicas – uma Área 

em especial se destaca: Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, criada em 

2001 – inicialmente conhecida pela sigla EPA e atualmente EPQ – que completou 11 

anos de existência no 36ª edição do EnANPAD no ano de 2012.  

A Divisão EPQ passou por vários formatos desde 2005 quando houve a separação em 

duas grandes áreas: EPQ-A – no que diz respeito à Administração – e EPQ-B – 

condensando a produção na área de Contabilidade, sendo nosso foco de interesse a 

primeira. 

Em 2009, essas duas grandes Áreas novamente se juntam, e se subdividem em dez 

Temas de Interesse. Isto pode sinalizar um crescimento ou mesmo uma estratificação na 

discussão acerca do ensino e da pesquisa em Administração e Contabilidade no Brasil, e 

chama a atenção para se analisar cuidadosamente o conteúdo da produção contida nesta 

Divisão Acadêmica para não incorrer em uma categorização precoce desta, pois tal 

tarefa demanda um estudo minucioso dos artigos selecionados, a fim de analisar as 

diversas abordagens teórico-metodológicas e escolas de pensamento tanto na 

Administração do Estado, nas organizações e na própria Academia. Por isso mesmo é 

preciso estabelecer um processo de análise dessa produção acadêmica institucionalizada 

por esta Divisão Acadêmica do EnANPAD para entender suas tradições e contradições, 

as quais refletem um ‘pensamento científico’ imbricado em contextos reais, sociais, 

políticos e históricos, identificando, através dos mesmos, aspectos importantes da 

própria ANPAD. 

A existência da ANPAD (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração) como instituição é relativamente recente, mas nem por isso deve-se 

subestimar a sua influência na produção científica na área da Administração brasileira 

desde sua fundação em 1976. 
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 Em um contexto mais amplo, pode-se dizer que a Pós-Graduação nacional era, nos idos 

de 1960, estritamente atrelada à chancela particularizada das Universidades, sem haver 

uma institucionalização por parte de algum órgão específico. Ou seja, o Estado ficava à 

parte desta discussão. Além disso, os antigos doutorados, por exemplo, não adotavam o 

critério de junção entre docência e pesquisa, critério este inaugurado na Universidade de 

Berlim ainda no século XIX e que chegou às terras brasileiras pelo que foi adotado pelo 

círculo universitário estadunidense (FACHIN, 2006). 

Mas esse processo não aconteceu de forma aleatória ou isolada. A Pós-Graduação teve 

um grande impulso com a reforma universitária brasileira – em plena ditadura militar, 

na presidência do general Costa e Silva – estabelecida sob a forma de lei em 1968 (Lei 

nº 5.540, de 28/11/1968) e que trouxe, dentre outras proposições, a de que esta passava 

a ser imprescindível para formação da carreira docente, passando a ser o “ensino 

indissociável de pesquisa” (FRAUCHES, 2004, p. 3), o que se consolidou ao longo do 

tempo com a criação dos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs) a partir de 1975. 

No contexto do desenvolvimentismo, o Estado já havia tomado iniciativa no que dizia 

respeito alavancar o ensino superior no Brasil. A Campanha Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (hoje sob o nome de Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, mas mantendo a sigla CAPES) foi 

criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de "assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender 

às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país" (artigo 2º, a).  

Assim como a CAPES, o CNPq foi criado em 1949, mas aprovado em somente 1951 

(mesmo ano de criação da CAPES) para exercer o fomento à pesquisa no Brasil.  

Ainda em 1948, o projeto da criação do conselho era apresentado na Câmara dos Deputados, mas 

foi somente em 1949 que o Presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou uma comissão especial para 

apresentar o anteprojeto de lei sobre a criação do Conselho de Pesquisas. [...] Depois de debates 

em diversas comissões, finalmente em 15 de janeiro de 1951, dias antes de passar a faixa 

presidencial a Getúlio Vargas, o Presidente Dutra sanciona a Lei de criação do Conselho 

Nacional de Pesquisas como autarquia vinculada à Presidência da República. A Lei nº 1.310 de 

15 de Janeiro de 1951, que criou o CNPq, foi chamada por Álvaro Alberto de "Lei Áurea da 

pesquisa no Brasil” (CNPq, 2012). 

Levando em consideração essa ‘Lei Áurea às avessas’, a criação das duas maiores 

agências de fomento e apoio à pesquisa nacional leva à ideia de quão importante é o 

contexto histórico do desenvolvimento e seu significado para a realidade brasileira, o 

que se torna fundamental para a compreensão do processo da criação e do 
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fortalecimento da Pós-Graduação brasileira na área da Administração em suas mais 

variadas nuances. 

A década de 1950 abarcou o aparente paradoxo entre o segundo período presidencial de 

Vargas (1951-1954) – que prezava por um desenvolvimento econômico de cunho 

nacionalista – e o governo de Juscelino Kubitscheck (1956-1961), baseado no franco 

desenvolvimento econômico e industrialização, custodiado pelo processo de abertura ao 

capital estrangeiro (IANNI, 1987). Pode-se notar uma estreita relação entre esse cenário 

de internacionalização e o ensino superior brasileiro – sendo este último fundamental 

para adaptar o país ao contexto mundial – e a crescente demanda por mão-de-obra 

especializada, e como isso faz parte de uma realidade ainda mais complexa, na qual o 

desenvolvimentismo se transformou na mola propulsora da ideologia do 

desenvolvimento nacional, exigindo do Brasil um novo modelo de economia 

(FURTADO, 2009). Essa demanda por profissionais especializados até então inédita no 

contexto brasileiro impulsionou o crescimento do ensino superior nacional, e na década 

de 1970 houve um destaque dado à Pós-Graduação, mesmo porque a Administração já 

era uma realidade nacional desde a década de 1930, ascendendo aos níveis cada vez 

mais altos de governo.  

A CAPES foi o aparelho de Estado – nos moldes althusserianos – que teve a finalidade 

principal de institucionalizar e formatar o ensino superior brasileiro e a Pós-Graduação, 

direcionando esta última no sentido do que estava previsto no PNPG, o que se relaciona 

diretamente com a criação das associações de pós-graduação dentro do contexto da 

política educacional adotada no Brasil na época, e que era reflexo de uma política 

nacional desenvolvimentista e globalizante. Cerca de vinte e cinco anos depois da 

criação da CAPES surgiu a ANPAD – 1976 – juntamente com Associações de outras 

áreas como, por exemplo, a ANPOCS - criada em 1977, na área de Ciências Sociais – e 

a ANPEC – fundada em 1973, na área de Economia (FACHIN, 2006). 

 Dentro deste cenário de expansão da Graduação e da Pós-Graduação em 

Administração, a produção científica na área também se potencializou, o que trouxe à 

luz mais uma tensão a ser identificada: a qualidade pode não ser necessariamente a 

consequência deste aumento da produção. Aliada a isso, a crescente fragmentação da 

Administração em áreas de conhecimento quase independentes reflete diretamente no 

conteúdo dessa produção, que se encontra exposta em eventos, revistas especializadas e 

diversas publicações da área. O próprio termo ‘especializadas’ não se refere apenas à 
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área em questão, mas também a uma tendência crescente de supervalorização de alguns 

temas como, por exemplo, a gerência – ou manegement, segundo o padrão 

internacionalizado atual – em detrimento de outros, como pesquisas que critiquem este 

padrão estabelecido.  

Aliado à adoção estratégica de diversos planos econômicos de desenvolvimento a partir 

da década de 1950 e que se estenderam até a década de 1970 – na qual se vivencia o 

auge da euforia econômica nacional, o chamado “milagre brasileiro” – houve um 

processo de valorização da Administração como Ciência Social Aplicada assim como 

do profissional de Administração no mercado, e foi nesse contexto que se estabeleceu a 

criação e a afirmação da ANPAD como instituição, assumindo “a fisionomia de uma 

Academia Brasileira de Administração” (FACHIN, 2006, p.13).  

Desde sua criação, no ano de 1976, a ANPAD intencionou se fortalecer através de 

parcerias com acadêmicos e entidades científicas da Administração de outros países – 

como a AOM- Academy of Manegement dos EUA, por exemplo, cuja revista Academy 

of Manegement Learning & Education é classificada como A1 no critério de avaliação 

Qualis da CAPES – e a sua crescente importância no cenário nacional da Pós-

Graduação brasileira se consolidou em suas Reuniões Anuais, as quais se mantiveram 

com esse nome de 1977 a 1989 – num total de treze eventos – e em 1990 passam a se 

chamar Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Administração – EnANPAD , chegando em 2012 à sua 36ª edição. 

O Encontro Nacional veicula, atualmente, a maior parte da produção científica na área 

de Administração e Contabilidade, e possui áreas de concentração de temas chamadas 

Divisões Acadêmicas – que recebem separadamente associados individuais, assim como 

os Programas de Pós-Graduação que, ao se filiarem à ANPAD, passam a fazer parte de 

todas elas – nas quais são trabalhados temas considerados relevantes que abrangem uma 

discussão acerca do que se vive nas organizações na esfera pública e na privada, 

pretendendo-se constituir ou pelo menos contribuir para uma ciência administrativa 

nacional.  

Esse questionamento traz à luz a formação do pensamento administrativo brasileiro, 

traduzido em um processo contraditório entre a valorização do nacional e do 

internacional, atualmente no cerne da discussão acerca da produção científica da área da 

Administração. Esta produção se encontra em grande parte no âmbito da Pós-

Graduação, na qual ensino e pesquisa aparecem em constante tensão por serem essas 
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“duas faces da moeda” da docência que demandam alta dedicação por parte dos 

acadêmicos e pesquisadores. Neste sentido, tem-se vivido no meio da tensão contínua 

entre nacionalidade e internacionalidade, entre teoria e prática – como se estas fossem 

duas esferas separadas, qualidade versus quantidade, à medida que a última não vem 

necessariamente refletindo as exigências da primeira.  

Torna-se fundamental pensar a Administração em uma perspectiva teórica imbricada na 

realidade histórica, em uma realidade determinante na produção e sistematização de 

conhecimento, em um movimento centrípeto, o que nos leva a um processo 

investigativo das conexões entre a produção científica, a influência do Estado na 

construção da agenda de pesquisa e a implicação disto na Academia.     

Para isso, é imprescindível, num primeiro momento, conhecer o modelo de Estado e 

Administração brasileiros e sua influência na construção de um pensamento “para si”, 

num Brasil cada vez mais desfronteirizado economicamente e como isso tem interferido 

diretamente na produção científica nacional.  

Pensar a Administração com base no contexto nacional, levando em conta suas relações 

mais abrangentes no mundo globalizado pode, inicialmente, parecer um paradoxo; pelo 

contrário, está em relação direta com a realidade, esta, em si mesma, repleta de 

contradições. 

Torna-se, portanto, necessário para estabelecer uma discussão sobre o tema da pesquisa 

em Administração e considerar a compreensão dos fundamentos sócio-históricos da 

Administração brasileira com base em seus aspectos sociológicos, políticos e culturais 

que dialogam com ‘o modo de fazer e de pensar’ a área, nas esferas pública e privada.  

 Propondo-se a estruturar e sistematizar esta produção científica doméstica no campo da 

Administração, a ANPAD promove o maior evento brasileiro da área atualmente – o 

Encontro Nacional da ANPAD, chamado EnANPAD – que acontece anualmente, e 

conta com onze Divisões Acadêmicas que concentram temas de interesse na área, 

criadas ao longo da existência do Encontro Nacional e que passaram por vários 

formatos, concentrando-se, subdividindo-se, de acordo com a necessidade do Encontro 

em andamento. A Divisão Acadêmica de Ensino e Pesquisa em Administração em 

Contabilidade, que nos interessa especificamente para este trabalho, foi criada em 2001 

e atualmente tem 71 associados individuais objetivando, através dos artigos que 

seleciona para cada Encontro Nacional, trazer à discussão “o fazer ciência”: questões 
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metodológicas, epistemológicas, teorias organizacionais e sociológicas são o grande 

polo de discussão entre os pesquisadores dessa área dentro da Administração. 

Karl Marx e Friedrich Engels (2008, p. 18), fundadores materialismo histórico-dialético, 

dissertam sobre produção intelectual, dizendo que a mesma está intimamente ligada ao 

pensamento social que, por sua vez, é fruto de condições específicas da existência 

material humana. “A produção das ideias, das representações e da consciência está, a 

princípio, intimamente ligada à atividade material. A intelectualidade não é algo 

abstratamente vago e desconectado do mundo concreto, mas o interpenetra ao mesmo 

tempo em que é perpassada por ele, ideia da qual é partidário Antonio Gramsci (1982). 

Wood (2003, p. 20) reforça esta ideia da supervalorização do intelectual em detrimento 

do elemento concreto, afirmando que “apesar dessa autoglorificação ter passado por 

diversas fases desde a década de 1960, em todas as suas manifestações ela reforçou o 

afastamento da história”. 

Partindo-se dessa ‘pedra fundamental’, observa-se que a realidade material produz todo 

um modo de pensar legitimado pela sociedade, atuando como um espelho, reproduzindo 

uma imagem tão cristalina, mas que deixa passar despercebidas imagens sobrepostas 

não vistas a olho nu. Esta é a ideologia, tão mais forte e mais eficaz à medida que anula 

a aparência de si mesma, e é disto que trata Zizek (1996, p. 14) : 

Assim , uma ideologia não é necessariamente falsa: quanto ao seu conteúdo positivo, ela pode 

ser verdadeira, muito precisa, pois o que realmente importa não é o conteúdo afirmado como tal, 

mas o modo como esse conteúdo se relaciona com a postura subjetiva envolvida em seu próprio 

processo de enunciação. Estamos dentro do espaço ideológico propriamente dito no momento 

em que esse conteúdo – verdadeiro ou falso (se verdadeiro, tanto melhor para o efeito 

ideológico) – é funcional com respeito a alguma relação de dominação social (poder, exploração) 

de maneira intrinsecamente não transparente: para ser eficaz, a lógica de legitimação da 

dominação tem que permanecer oculta (grifo do autor). 

 

A construção intelectual desta lógica pode permanecer desde alguma forma, falseada, 

mas não a dominação em si. Num contexto globalizado e pós-moderno em que se 

apregoa a falácia do fim da luta de classes, a ideologia tem um papel preponderante na 

construção do real, ao mesmo tempo em que ele é construído por ela, interpenetrando-

se, dando-se ao discurso um poder que pretende sobrepor à realidade concreta. “O 

mundo material, tal como existe para ele (os seres humanos), não é um dado natural; é 

um modo de atividade produtiva, um sistema de relações sociais, um produto histórico” 

(WOOD, 2003, p. 32). 
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Isto gera uma dificuldade e ao mesmo tempo um desafio para os intelectuais à medida  

que tendem, de acordo com o pensamento de Gramsci (1982, p. 4 e 10), a se colocar 

isolados da sociedade por se verem como “autônomos e independentes do grupo social 

dominante”, o que o autor trata de colocar por terra dizendo que, apesar de não se 

encontrar em uma relação imediata com o “mundo da produção”, a “elaboração das 

camadas intelectuais na realidade concreta não ocorre num terreno democrático 

abstrato, mas acordo com processos históricos tradicionais e muito concretos”. Ou seja, 

os intelectuais não são ‘iluminados’ por um poder extra dado pela apropriação de 

conhecimento que os autorize a se sentirem à parte da dura ciranda do ‘mundo real’, o 

que será tratado com mais profundidade ao longo do texto. 

Neste mesmo sentido escreve Said (1996, p. 33 e 44): “os intelectuais pertencem ao seu 

tempo” e, ainda, “quanto ao consenso de uma identidade de grupo ou nacional, o dever 

do intelectual é mostrar que o grupo não é uma entidade natural ou divina, e sim um 

objeto construído, fabricado, às vezes até mesmo inventado”. Numa postura combativa, 

o autor identifica o intelectual como um outsider, um exilado que não pode 

‘permanecer’, nem mesmo num estágio intermediário, sob o risco de uma rigidez que 

embace sua autocrítica. 

Mota (2011, p. 299 e 310) traz à luz a discussão do papel do intelectual no seu habitat 

natural: a universidade. Para o autor, esta se tornou exatamente uma sociedade ‘à parte’, 

vivendo em “tempos opacos”, sendo necessária reavaliação do seu papel na realidade 

brasileira, de sua autonomia, a sua relação com Estado e do “torpor que vem tomando 

conta dos campi”. 

A Pós-Graduação tem sido uma grande questão para o desenvolvimento do país pautado 

nas exigências internacionais. O Brasil dispõe de pouca quantidade de pesquisadores 

frente às necessidades de ordem continental. Os poucos estão concentrados em 

pequenas regiões, principalmente no eixo sudeste-sul. Além disso, a supervalorização 

da área tecnológica em detrimento das áreas das humanidades e das ciências sociais traz 

um descompasso que só pode ser resolvido a partir de políticas de incentivo ao 

crescimento destas últimas. O massivo investimento em tecnologia tem deixado à parte 

áreas do conhecimento que possam fazer a sociedade pensar acerca de si mesmo. Esta 

falha estrutural é, na verdade, coerente com o sistema que prefere o fazer ao pensar, o 

pragmatismo ao pensamento sistematizado sobre as relações que envolvem a sociedade 

(ZIZEK, 2002). 
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Com relação à Administração,a privatização acelerada da Pós-Graduação em 

Administração reflete e, ao mesmo tempo, perpetua as condições para que a pesquisa na 

área continue deficiente. A precarização (financeira, de tempo, estrutura física e 

administrativa, dentre outras) das condições de pesquisa dentro das universidades 

públicas tem sido um fator de desestímulo para que um candidato a pesquisador se 

debruce dois anos num mestrado e mais quatro anos num doutorado sem a perspectiva 

de se conseguirá exercer com qualidade a atividade de pesquisa. As organizações que 

teoricamente seriam as maiores propulsoras do desenvolvimento da pesquisa – como a 

CAPES e o CNPq, por exemplo, tem desestimulado seus pesquisadores com o número 

inviável de exigências e controle sobre o processo de pesquisa, e os docentes têm 

enfrentado uma batalha de produtividade em alto grau que tem comprometido a 

qualidade dos textos. Na esfera privada, as pesquisas em Administração tendem a se 

resumir a aspectos quantitativos, estatísticas, ou programas de pesquisas motivacionais 

ou organizacionais que pouco fazem avançar de fato a pesquisa de qualidade. 

Por tudo isto, podemos inferir que as relações complexas e contraditórias de poder entre 

o Estado, as Organizações e a Academia acabam por delinear encaminhamentos do que 

seja ‘fazer ciência em Administração’. Em que medida, então, a atual produção 

científica veiculada pela ANPAD corresponde ao modelo de pensamento hegemônico? 

Como se pode identificar a ideologia dominante no conteúdo da produção acadêmica? 

Para a devida explanação e compreensão do problema da pesquisa, o trabalho está 

dividido didaticamente nesta Introdução e três capítulos: O capítulo primeiro tratará do 

cenário da pesquisa acadêmica no Brasil a partir da década de 1970, com algumas 

digressões históricas anteriores, incluindo-se, aí, o âmbito da Administração e como a 

dimensão da esfera pública (leia-se especificamente a CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) tem tratado o tema historicamente. O 

capítulo dois explanará a dimensão do ‘privado’ na pesquisa em Administração, a partir 

da influência da ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração, considerada no meio científico a “Academia Brasileira de 

Administração”. O terceiro e último capítulo fará um panorama da atual discussão sobre 

pesquisa em Administração, veiculada principalmente pelo Encontro Nacional da 

ANPAD – o EnANPAD – e mais especificamente pela Divisão de Ensino e Pesquisa 

em Administração – EPQ – que trata do tema da pesquisa em si, numa tentativa de 

verificar o que acontece atualmente nesse terreno; aí estarão os dados sobre os artigos 

selecionados para este trabalho, que datam de 2009 e 2010,  recorte este feito com o 
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intuito de se observar uma discussão atualizada sobre o tema da pesquisa em 

Administração. 

O tema da ideologia perpassará todo este trabalho; assim sendo, a escolha do 

materialismo histórico-dialético como método de análise da realidade se deu pelo fato 

de ser ele uma crítica ao sistema de exploração capitalista – que até a ciência 

transformou em mercadoria – indo de encontro ao pensamento hegemônico. 

 

I.1. Método e metodologia 

I.1.2. Método 

A discussão sobre essas faces da pesquisa não é nova, como também não o é a 

superposição de significados entre elas. Ambos se tornaram fluidos por assim dizer, ora  

fazendo convergir, ora direcionando pontos distintos da pesquisa. 

Embora esses dois termos sejam constantemente aplicados como sinônimos, é 

importante ressaltar as diferenças em suas concepções teóricas; pode-se dizer que o 

primeiro trata  da explicitação, por assim dizer, da teoria que perpassa todo o trabalho 

científico – o método de análise da realidade, circunscrito numa cosmovisão específica 

– à medida que e o último trata da operacionalidade da pesquisa, a saber, técnicas, 

instrumentos, tipos de pesquisa, estágios da investigação.  

Os fenômenos ocorrem, no entanto, em sua unidade, embora carregado de suas 

especificidades, sendo eles “historicamente transitórios”, especialmente “as relações 

sociais” (KAPRÍVINE, 1986, p. 134). 

No presente trabalho, o método de análise que permeará toda a pesquisa será o 

materialismo histórico-dialético, fundado por Karl Marx e Friedrich Engels, baseado em 

dois princípios gerais: o primeiro diz que a “a conexão universal dos fenômenos é a lei 

geral do mundo material”, tendo a história como construção fundamental para a 

compreensão do segundo princípio, que é o “desenvolvimento como unidade dos 

contrários” (1986a, p.136 e 142). Materialista porque parte da concepção de que a 

produção material determina a construção da teoria (ideias) e, a partir daí estabelece 

uma relação irreversível com ela; dialética como método que permite apreender a 

“lógica geral da modificação e do desenvolvimento dos processos” (1986b, p. 144). 
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Esse método de análise da sociedade é, portanto, o método marxista, que estuda a 

sociedade capitalista a partir de seus fundamentos, de sua existência concreta, localizada 

historicamente, levando em consideração as contradições inerentes ao seu sistema.  

O materialismo histórico aborda o capitalismo de uma forma exatamente antitética às  modas 

atuais: a unidade sistêmica do capitalismo em vez de meros fragmentos pós-modernos, mas 

também a historicidade – e daí a possibilidade de sua superação – e não a inevitabilidade 

capitalista e o fim da história (WOOD, 2003, p. 14). 

 

Marx (2003, p. 5) esclarece a orientação do seu ‘método’ no famoso Prefácio da 

Contribuição à Crítica da Economia Política: 

Na produção social de sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, 

necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a um 

determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto dessas 

relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual 

se eleva uma superestrutura política e jurídica e à qual correspondem determinadas formas de 

consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida 

social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é 

o seu ser social que, inversamente, determina a sua consciência.   

 

Para Mészáros (2011, p. 33-34), Marx não parte da análise de uma realidade dada ou 

pronta, mas construída historicamente e, por isso, ativa, complexa e contraditória, com 

determinações “objetivas materialmente identificáveis”, ao invés de “ignorá-las ou 

idealisticamente atribuir a elas poderes místicos em um mundo irreal”.  

Neste sentido, pode ser aqui apropriado o conceito de práxis, fundamental no método 

marxista que, em Gramsci, ganha uma discussão ampliada. Para ele, o homem vive em 

unidade com o mundo, ambos sendo permanentemente e dialeticamente modificados no 

curso da história. Não há uma supremacia do mundo sobre o homem nem o mundo é 

vivido dentro da redoma da subjetividade humana. “Nessa concepção processual de 

história e nessa visão dialética de teoria e prática está implícita não apenas a 

transitoriedade de qualquer estrutura, mas também a natureza plural e conflitiva da 

sociedade” (SEMERARO, 1999, p. 112).  

Lukács (2012, p. 414-415) também enfatiza o valor do método marxista no sentido de 

este reescrever a história em bases consistentes, porque considera “o presente sob o 

ponto de vista da história, ou seja, cientificamente e, visualizar nela, não só os 

fenômenos de superfície, mas também aquelas forças motrizes mais profundas da 

história que, na realidade, movem os acontecimentos”. 
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O materialismo histórico-dialético parte, então, do estudo da conexão entre os 

fenômenos/processos objetivos, porque estes são aparência e essência, forma e conteúdo  

de uma realidade inserida historicamente . 

Partindo da atividade objetiva dos homens entre si – a prática social – o materialismo 

histórico-dialético possui, além de princípios, leis e categorias que o compõem como 

método científico. Por lei entende-se aqui a “conexão objetiva, geral, necessária e 

essencial entre os objetos e fenômenos que se caracterizam pela estabilidade e 

repetição” (KAPRÍVINE, 1986, p.154). 

A dialética como método científico de estudo da realidade possui leis próprias, tendo 

sido descritas por Engels no clássico A dialética da Natureza (elaborado entre 1872 e 

1882) e reproduzidas por muitos autores desde então, sendo elas: a) a lei da 

transformação da quantidade e qualidade e vice-versa; b) a lei da unidade e luta dos 

contrários e c) a lei da negação da negação. 

A primeira lei diz respeito ao processo de desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos objetivamente, no qual a mudança quantitativa de um determinado 

fenômeno ou processo resulta numa mudança do estado desse, ou seja, na sua 

qualidade. “As mudanças qualitativas só podem se realizar por acréscimos ou  por 

subtração quantitativa de matéria ou de movimento” (ENGELS, 1977, p.35). as 

mudanças quantitativas podem ocorrer gradativamente, de forma quase imperceptível, 

transformando aos poucos a qualidade do fenômeno; mas pode ocorrer o que se chama 

de “salto qualitativo”, quando a contradição entre quantidade e qualidade torna-se  tão 

aguda que leva a um salto na mudança de qualidade, isso porque a “qualidade velha 

deixa de corresponder a uma nova quantidade” (KAPRÍVINE, 1986, p. 169). 

A lei da unidade e luta dos contrários foi classificada por Lênin a essência da dialética 

materialista; os contrários excluem-se mutuamente, ao mesmo tempo em que são 

indissociáveis, por isso modificam-se reciprocamente. A contradição pode acontecer 

internamente, ou seja, no interior do próprio fenômeno, ou externamente, entre 

fenômenos. No caso do capitalismo, sua principal contradição é a entre “o caráter social 

da produção e a forma privada de apropriação. [...] o caráter antagônico das 

contradições deve-se à divisão da sociedade em classes cujos interesses são 

inconciliáveis” (1986, p. 135 e 161). 
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À terceira lei da dialética, a negação da negação, Engels (1990, p. 114) dedica o 

capítulo XII do Anti During,  no qual reproduz uma afirmação de Marx: 

O regime capitalista de produção e de apropriação, ou, o que vem a significar a mesma coisa, a 

propriedade privada capitalista, é a primeira negação da propriedade privada individual, baseada 

no trabalho do próprio produtor. A negação da produção capitalista surge dela própria, pela 

necessidade imperiosa de um processo natural. É a negação da negação.  

A negação, portanto, tem um caráter universal. O desenvolvimento é condição sine qua  

non da negação dialética, que “suprime o velho e afirma o novo. No entanto, o novo 

nunca destrói o velho totalmente”. O desenvolvimento, no entanto, não é linear. Ele 

sofre mudanças mais ou menos bruscas dentro da realidade objetiva. “Assim, a lei da 

negação da negação expressa a ligação recíproca das etapas sucessivas de 

desenvolvimento e sua direção geral” (KAPRÍVINE, 1986, P. 177). 

Além de princípios e leis, a dialética possui categorias como método do conhecimento. 

As categorias traduzem as leis do método, que se baseia em princípios. A dialética 

possui, segundo Kaprívine, seis categorias de análise: a) o singular, o particular e o 

geral; b) o conteúdo e a forma; c) a essência e o fenômeno; d) a causa e o efeito; e) a 

necessidade e a casualidade; e, por fim, f) a possibilidade e a realidade. 

A primeira categoria traduz o grau de generalidade dos fenômenos: o singular diz 

respeito ao fenômeno em si, pois ele é único; ele é particular porque está na relação com 

outros objetos ou fenômenos, possui uma generalidade de menor porte; e é geral no 

sentido de universal. Ou seja, os fenômenos possuem não só entrelaçamentos, mas 

também níveis diferentes de conexões.  

O geral só existe no particular e através, do particular. Todo particular é (duma forma ou de 

outra) o geral. [...] O geral está na essência das coisas, sendo uma expressão de sua unidade 

interna. Por isso conhecer o geral significa conhecer a essência dos objetos e fenômenos, assim 

como as leis de seu desenvolvimento. No entanto, o geral só pode ser conhecido através do 

singular. [...] O pensamento analisa estas percepções, separa o que é substancial do que não o é, 

o geral do particular (KAPRÍVINE, 1986, p. 188) 

 

A categoria do conteúdo e da forma diz respeito à base de existência do objeto e o modo 

como ele se apresenta e se relaciona com outros fenômenos, respectivamente. A forma e 

o conteúdo lutam e se modificam entre si. Os dois conceitos podem ter períodos de 

relativa autonomia, como no caso de um novo conteúdo ainda ser expresso por uma 

velha forma ou o contrário. Gramsci fornece uma explicação que ajuda a esclarecer essa 

categoria conteúdo/forma:  
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... as forças materiais são o conteúdo e as ideologias são a forma – sendo que esta distinção entre 

forma e conteúdo é puramente didática, já que as forças materiais não seriam historicamente 

concebíveis sem forma e as ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais 

(GRAMSCI, 1981, p. 68). 

 

A terceira categoria de análise dialética – a essência e o fenômeno – enfatiza o 

aprofundamento do estudo dos processos sociais objetivos, sendo a primeira a 

característica interna e o segundo ligado à manifestação externa. “O fenômeno é o 

conjunto das características, propriedades e ligações externas do objeto ou entre objetos, 

que são a forma de manifestação da essência” (KAPRÍVINE, 1986, p. 197). Apesar de 

se relacionarem reciprocamente, uma não esgota o outro. Interessante observar que a 

essência é oculta num primeiro momento, mas totalmente passível de ser conhecida. 

A categoria de causa e efeito, onde o fenômeno é gerado pela causa, que tem como 

consequência o efeito. A causa pode ser interna, quando a transformação do fenômeno 

reside em sua natureza; ou pode ser externa, quando “a consequência é o resultado da 

interação entre a causa e o fenômeno sobre o qual ela atua” (1986, p. 203). O efeito não 

tem o poder de antecipar o fenômeno, assim como algo que sucede o fenômeno pode 

não ser necessariamente a sua causa. 

A quinta categoria dialética é a necessidade e a casualidade. A primeira está ligada a 

características internas do fenômeno, a última liga-se a circunstâncias externas. A 

necessidade contida no fenômeno é algo imperativo, a casualidade é circunstancial: 

pode ou não ocorrer. Os dois fazem parte da lógica do desenvolvimento, e estão 

inscritos em condições objetivas da realidade. 

A sexta e última categoria do método dialético – a possibilidade e a realidade – está 

intimamente ligada com a categoria anterior, pois antes de um fenômeno se tornar uma 

necessidade, ele é uma possibilidade. “A categoria de possibilidade traduz a tendência 

objetiva do desenvolvimento da realidade” (1986, p. 211). Os dois elementos são 

mutuamente dependentes, pois só a possibilidade pode gerar a realidade, assim como a 

realidade gera a possibilidade. Na vida social, a realidade pode gerar possibilidades 

diferentes, o que aponta para a questão subjetiva de compreensão da realização da 

possibilidade. 

Com a exposição dessas categorias dialéticas, pode-se inferir que da mesma maneira se 

relacionam a teoria e a prática: elas são indissociáveis, estão em constante processo de 

desenvolvimento; a teoria se alimenta da prática social e histórica ao mesmo tempo em 
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que a impulsiona como “força transformadora”. Numa separação em nível didático, a 

prática é a vida humana em atividade; a teoria é “a forma de organização do 

conhecimento científico que nos proporciona um quadro integral das leis, das conexões 

e das relações substanciais num determinado domínio da realidade” (1986, p. 233 e 

235). Em sentido gramisciano, o conceito de práxis entra, aqui, de forma decisiva: teoria 

e prática, homem e história vivem unidos dialeticamente. 

 Outro ponto fundamental para entendimento acerca do método marxista é que o poder 

econômico possui uma dupla característica: determina e é determinado, ao mesmo 

tempo; tem uma relação dialética com as regras do político, da cultura, da arte, enfim, 

das variadas expressões da vida social, esferas estas onde penetra a ideologia, questão 

fundamental para discutir a sociedade. O discurso do fim da luta de classes 

característico da pós-modernidade tem sido de muita utilidade ideológica ao sistema 

global, no sentido de constantemente ter o objetivo de descredenciar uma ciência que se 

baseie nas contradições inerentes às condições reais da existência da nossa sociedade.  

O discurso ideológico pensa a sociedade como algo abstrato e, por isso independente da 

história, onde as leis naturais são invioláveis, tornando as relações acidentais, e não 

determinadas por fatores palpáveis; “base e superestrutura, ou os outros níveis de uma 

formação social”, não podem ser vistos como compartimentos ou esferas regionalmente 

separadas, “mas como uma estrutura contínua de relações e formas sociais”. As relações 

políticas, jurídicas, os movimentos culturais não são meros reflexos, mas “constituintes 

de um modo de produção” que não se apresenta apenas como “uma tecnologia, mas 

uma organização social da atividade produtiva” (WOOD, 2003, p. 32-33). 

Essa separação rígida das esferas da vida social leva a uma esquizofrenia das ideias em 

relação aos fatos concretos – podemos inicialmente denominá-la aqui de ideologia, uma 

das categorias de análise principais deste texto – e que age como norteadora da 

percepção da realidade. Percepção, pois a realidade ideologizada produz diversas 

aparências de si mesma, que passam por um processo histórico de naturalização 

(EAGLETON, 1999) e, consequentemente, universalização dos discursos praticados, 

conforme frisa Zizek (2004, p. 17): 

um dos estratagemas fundamentais da ideologia é a referência a alguma evidência – “Olhe, você 

pode ver por si mesmo como são as coisas!” ou “Deixe os fatos falarem por si” talvez constituam 

a arqui-afirmação da ideologia – considerando-se justamente que os fatos nunca falam ‘por si’, 

mas são sempre levados a falar por uma rede de mecanismos discursivos (grifos do autor).  
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A discussão acerca da ideologia contida neste trabalho é fundamentalmente feita com 

base em Marx e Engels, como também nas reflexões de Zizek (1996, 2002, 2004, 2008, 

2010, 2012), filósofo esloveno presente no debate contemporâneo, e que aprofunda a 

visão de Marx da ideologia como falsificação da realidade, não se utilizando de meias 

palavras ou de discursos atenuantes da violência institucionalizada contida no “núcleo 

duro do real”, sabendo-se que as condições materiais de existência foram se 

modificando (ou nem tanto) à medida que o capitalismo, em suas crises históricas 

cíclicas, foi passando por reestruturações, o que leva a perceber que Zizek adentrou por 

caminhos teórico-filosóficos que Marx não vivenciou em seu tempo, mas que em nada 

inutiliza a análise marxiana da realidade. 

A necessidade constante de reinvenção de todas as coisas no sistema capitalista levou a 

um grande “esvaziamento das grandes narrativas”, no sentido da busca do conhecimento 

reflexivo, autônomo. Submersa na ideologia, a qual nem sempre é capaz de ser 

identificada por se corporificar das mais variadas formas, a sociedade pós-moderna vem 

passando, desde os idos de 1980, por uma “onda” – no sentido de tomar todo o cenário 

– de gerencialismo vinda do hemisfério norte: a sociedade passa a ser uma “sociedade 

de gestão” (GAULEJAC, 2007, p. 11 e 14) e isso vai desde a empresa até a produção de 

conhecimento científico, por assim dizer. 

Com os governos Thatcher e Reagan, ideologicamente baseados no pragmatismo e na 

eficácia, se instalou o  

período de reformas que tinham na linha de frente as prerrogativas do gerencialismo, ou da 

corporate culture. [...] Empreendedorismo, competição, desempenho ou performance e, logo 

mais, as primeiras fissuras no modelo de bem-estar social trouxeram à tona o problema de 

conciliar as dimensões política, econômica e social [...] A lógica de investimento qualitativo em 

médio prazo se choca com uma lógica de gestão quantitativa do presente (2007a, p. 19 e 24). 

 

Embora o Estado de Bem-Estar Social tenha sido um fenômeno particular do Primeiro 

Mundo, o pensamento neoliberal que o sucedeu não se prendeu a fronteiras geopolítcas,  

mas passou por um processo de disseminação global, incluindo-se, aí, o Brasil.  No 

novo mundo neoliberal,  

cada indivíduo é julgado responsável  por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar, do 

mesmo modo como deve responder por eles. [...] O sucesso ou o fracasso individuais são 

interpretados em termos de virtudes empreendedoras ou de falhas pessoais (como não investir o 

suficiente em seu próprio capital humano por meio da educação), em vez de atribuídos a alguma 

propriedade sistêmica (como as exclusões de classe que costumam atribuir ao capitalismo) 

(HARVEY, 2005, p. 76). 
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Torna-se quase desnecessário dizer que esta lógica invadiu a produção do conhecimento 

científico, e que as universidades passaram a ser repetidoras de “temas de sucesso” na 

área da pesquisa, e o tripé alocação de recursos/aprovação de projetos/produtividade 

passou a ser de fato o que determina “a agenda” adotada praticamente em todos os 

campi.  

 

Como contraponto à defesa da pesquisa qualitativa ‘de qualidade’ – outra redundância 

se faz aqui necessária – que exige mais abstração por parte do pesquisador e, por isso 

pode levar a mais perguntas do que respostas, tem-se o mundo real e o sentimento 

compartilhado na comunidade acadêmica que encara com ensino e pesquisa como 

processos indissociáveis. Neste sentido, Gaulejac (2007, p. 31) descreve a tensão vivida 

no dia-a-dia da docência-pesquisa : 

 

Sinto concretamente a tensão entre as necessidades de liberdade, de tempo e de respeito para 

fazer pesquisa e as exigências inevitáveis para adaptar a produção humana em termos de meios, 

forçosamente limitados, de normas, forçosamente obrigatórias, e de regras, forçosamente, 

burocráticas. 

 

 

O autor está falando da ideologia gerencialista, fruto do pensamento neoliberal, que se 

apoderou das universidades desde o fim do século XX. Dentro do método crítico do 

materialismo histórico-dialético no que diz respeito ao presente trabalho, torna-se 

imperativo adentrar ao debate da pesquisa sob a ótica deste pensamento hegemônico, 

que se apropriou de todas as etapas da produção de conhecimento dentro das 

universidades, levando em conta a parte que cabe ao Estado e à iniciativa privada na 

manutenção deste modelo de universidade de gestão (grifo meu). 

Ideologia, poder gerencialista dentro da universidade, produtividade versus qualidade da 

pesquisa são, dentre outros, parte integrante do constructo teórico presente neste 

trabalho, e sua discussão perpassará todo o texto. O que nos faz crer que a metodologia 

utilizada para a construção da análise dos dados apresentados aqui também se constitua 

a partir de uma visão crítica da realidade. 

 

I.1.3. Metodologia 

O método denominado materialismo histórico-dialético utilizado neste trabalho leva 

indubitavelmente a uma análise crítica e por vezes ácida dos fenômenos circunscritos no 
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real, visto que neste método as contradições e a visão negativa da sociedade estão em 

primeiro plano na análise da realidade. 

Neste sentido dialético, aplica-se a este trabalho a metodologia da Análise de Discurso a 

partir do trabalho de Fairclough (2001, p.92-93), que relata: 

É importante que a relação entre discurso e estrutura social seja considerada dialética para evitar 

erros de ênfase indevida, de um lado, na determinação social do discurso e, de outro, na 

construção social do discurso. [...] Assim, a constituição discursiva da sociedade não emana de 

um livre jogo de ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma prática social que está firmemente 

enraizada em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se para elas. 

 

Nesta obra, Fairclough (p. 95, 96 e 99) analisa o discurso como prática ideológica que 

serve de manutenção e transformação de relações de poder e que, por isso, possui 

diversas formas de acordo com os domínios e níveis de poder nas instituições, nas quais 

os elementos deste discurso podem ser ou não contraditórios por serem naturais em um 

ambiente e não em outro. Estes elementos ainda “exigem referências aos ambientes 

econômicos, políticos e institucionais particulares nos quais o discurso é gerado”.  

O autor se apropria do conceito gramsciano de hegemonia em sua análise, pois a luta de 

poder se constitui de lutas por hegemonia de pensamento e, consequentemente, de 

ideologia. “O discurso como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e 

transforma os significados do mundo de posições diversas nas relações de poder”, e 

essas práticas discursivas “recorrem a convenções que naturalizam relações de poder e 

ideologias particulares” (2001, p. 94). Este raciocínio faz uma analogia ao que Eagleton 

(1999) fala sobre o processo de racionalização, naturalização e universalização dos 

componentes ideológicos, pois estes processos ocorrem propriamente através da prática 

discursiva em realidades objetivas, concretas. 

Para Fairclough a prática discursiva possui três dimensões, reproduzidas no diagrama 

abaixo: 
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                      Fonte: FAIRCLOUGH (2001, p. 101). 

 

O texto, ou seja, o enunciado em si, é o aspecto mais particular, que está contido numa 

prática discursiva que opera um mecanismo de universalização desse discurso que, ao 

mesmo tempo em que é efeito da prática social, também a engendra. As formas 

linguísticas do discurso carregam em si o conteúdo do seu sentido e, de acordo com a 

sua formatação, podem estabelecer “formas de hegemonia” (2001, p. 105). A 

construção do consenso para a hegemonia, segundo Gramsci, se dá na forma de discurso 

em seu sentido amplo, que comporta tanto o aspecto da linguagem, da imagem quanto 

do texto. 

Outro aspecto a que o autor se refere é a intertextualidade: os enunciados são como 

mosaicos de textos presentes e passados, “cheios de fragmentos de outros textos, que 

podem ser delimitados explicitamente ou mesclados” o que tem a finalidade de 

“acentuar a historicidade dos textos”: “o conceito de intertextualidade toma os textos 

historicamente, transformando o passado – convenções existentes e textos prévios – no 

presente” (2001, 114-115). 

Isto leva, necessariamente, ao estudo da realidade nos níveis macro e microssocial, 

relacionando-os dialeticamente e tendo a consciência dos processos contraditórios que 

lutam entre si nestas duas esferas. 

A Análise do Discurso envolve, entre outras coisas, o estudo da linguagem, como se vê, 

por exemplo, em Pechêux (1988) e Foucault (1996). Gramsci (1982, p. 13 e 36), apesar 
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de não ser um linguista, deu uma dimensão de destaque à linguagem na questão da 

ideologia: 

Se é verdade que toda linguagem contém os elementos de uma concepção de mundo e de uma 

cultura, será igualmente verdade que, a partir da linguagem de cada um, é possível julgar da 

maior ou menor complexidade da sua concepção de mundo. [...] Pode- se dizer, creio eu, que 

linguagem é essencialmente um nome coletivo: ele não pressupõe uma coisa única, nem no 

tempo nem no espaço...Linguagem é, na realidade uma multiplicidade de fatos mais ou menos 

organicamente coerentes e coordenados... 

 

Neste sentido, Fairclough (2001) se atém à questão da ideologia como parte integrante 

do discurso, ou seja: a prática discursiva é a forma material da ideologia. Aqui, segundo 

a categoria dialética de essência e fenômeno (KAPRÍVINE, 1986), a primeira constitui 

o fenômeno, que tem em si a essência representada pela segunda. Para Fairclough 

(2001, p. 119),  

a ideologia está localizada tanto nas estruturas (isto é, ordens de discurso) que constituem o 

resultado de eventos passados como nas condições para os eventos atuais e nos próprios eventos 

quando reproduzem e transformam a estruturas condicionadoras. É uma orientação acumulada e 

naturalizada que é construída nas normas e nas convenções, como também um trabalho atual de 

naturalização e desnaturalização de tais orientações nos eventos discursivos”. 

 

 

Sendo assim, o objetivo do uso da Análise do Discurso neste trabalho é tratá-la na em 

sua forma mais ampla: na intertextualidade, pois esta categoria abarca processos 

históricos estruturantes presentes na prática discursiva. Neste caso, intertextualidade, 

ideologia e hegemonia estão intimamente ligados: 

A teoria da intertextualidade não pode ela própria explicar essas limitações sociais, assim ela 

precisa ser combinada com uma teoria de relações de poder e de como elas moldam (e são 

moldadas por) estruturas e práticas sociais. [...]Não só se pode mapear as possibilidades e as 

limitações para os processos intertextuais dentro de hegemonias particulares e estados de luta 

hegemônica, mas também conceituar processos de contestação e reestruturação de ordens de 

discurso como processos de luta hegemônica na esfera do discurso, que têm efeitos sobre a luta 

hegemônica, assim como são afetados por ela no sentido mais amplo” (2001a, p. 135). 

 

O autor, então, trabalha com dois tipos de intertextualidade: na sua condição manifesta, 

isto é, a que se faz presente no enunciado em si; e a intertextualidade constitutiva, que 

faz parte do processo de produção do discurso, baseada em várias configurações que 

compõem o ‘texto’. Para separar didaticamente as duas, o autor passa a se utilizar do 

termo interdiscursividade para identificar a segunda. 
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Dada a apresentação tanto do método como da metodologia, conclui-se que a pesquisa 

será, portanto, predominantemente qualitativa. 

Assim sendo, a pesquisa é de corte longitudinal com cortes transversais, o que, segundo 

Vieira e Zouain (2009, p. 21) quer dizer que 

o interesse  também está no desenvolvimento do fenômeno ao longo do tempo, mas com foco em 

alguns momentos históricos desse desenvolvimento; são os chamados incidentes críticos que 

marcam a história do fenômeno e que, de certa forma, possuem relevância na sua configuração 

atual; a coleta de dados é feita em um único momento de tempo. 

 

Para tal finalidade, foi feita uma pesquisa bibliográfica e documental acerca do que 

envolve o campo da pesquisa em Administração no Brasil a partir de duas dimensões: a) 

pública, que tem em uma de suas principais materializações a CAPES – a qual imprime 

a lógica produtividade/recursos/projetos de pesquisa – como organização norteadora da 

agenda de pesquisa no campo da pesquisa científica em geral, e no nosso caso particular 

a Administração; b) privada, configurada aqui na ANPAD – Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – com o sentido de que esta concentra a 

“realeza intelectual” da Administração no Brasil segundo vieses ideológicos específicos. 

Objetivamente, o primeiro documento analisado para fins desta pesquisa foi o Decreto 

de criação da CAPES, de número 29.741, datado de 11 de julho de 1951, do qual se 

pretendeu fazer uma análise crítica partindo do método do materialismo histórico-

dialético, observando em seus artigos e parágrafos a presença de elementos que 

identificassem o compromisso do Estado brasileiro desenvolvimentista com a ideologia 

e os objetivos do capital internacional – em particular dos Estados Unidos – para um 

ajuste nacional à economia mundial nos idos de 1950. Ressalta-se aqui, mais uma vez, a 

importância do contexto histórico para obtenção de uma análise realista do fenômeno 

que se pretende observar. 

Ainda com o objetivo de aprofundar o estudo da dimensão do poder público na agenda 

de pesquisa científica nacional, foram feitas análises de depoimentos de ex-diretores e 

ex-presidentes da CAPES dados à Marieta de Moraes Ferreira, doutora em História e 

diretora do CPDOC – Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea 

do Brasil da Fundação Getúlio Vargas – entre 1999-2005, e Regina da Luz Moreira, 

mestre em História Social e pesquisadora plena do CPDOC, depoimentos estes 

compilados no livro comemorativo CAPES 50 Anos, datado do ano de 2001, que fala do 
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meio século de existência da CAPES com o intuito de documentar a trajetória da 

organização, e que foi construído a partir do projeto CAPES, 50 Anos pelo CPDOC. 

 

Efetivamente, foram destacados vários trechos das entrevistas com a finalidade de, 

através de seu conteúdo, compreender a política de gestão da CAPES sobre a pesquisa 

no Brasil, e que fatores sociais, econômicos, políticos e ideológicos estão presentes na 

determinação da agenda de pesquisa científica em solo nacional. 

 

Num período que data do ano de 1951 até 2001 (data de publicação do livro), pode-se 

observar uma ‘linha do tempo’, importante para a presente pesquisa, visto que o 

contexto histórico atua como um ‘ponto comum’ a partir do qual podem ser visualizadas 

as dimensões econômica, política, social e cultural de cada época. 

 

Os registros das entrevistas compiladas no livro CAPES, 50 Anos e que serão utilizadas 

nesta pesquisa foram feitas com os seguintes ex-dirigentes da organização:  

 

- Almir Castro, diretor de programas da CAPES de 1954 até o golpe militar de 1964.  

 

- Suzana Gonçalves, professora do Instituto Feminino ligado à PUC/RJ, que dirigiu a 

CAPES entre 1964 e 1966, período de grande instabilidade organizacional devido à 

ditadura militar. 

 

- Celso Barroso Leite, diretor-executivo entre 1969 e 1974, de grande atuação em 

comissões do Ministério da Previdência, onde também foi Secretário-geral em 1967. 

Fez parte da delegação brasileira da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, 

Suíça, em 1969 e 1974. 

 

- Darcy Closs (entre 1974-1979), que posteriormente foi diretor de recursos humanos do 

SERPRO e por duas ocasiões diretor do CNPq.  
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- Claudio de Moura Castro,  que atuou na Organização Internacional do Trabalho – OIT 

na chefia de divisão de Programas Sociais do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, diretor-geral da CAPES entre 1979 e 1983. 

- Edson Machado de Sousa, que dirigiu a CAPES entre 1982 e 1989 e atuou em vários 

órgãos da Administração Pública, como o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

– IPEA e Ministério da Educação e Cultura – MEC . 

- Eunice Ribeiro Durham, diretora-geral da CAPES entre 1990 e 1991 e Presidente da 

Fundação CAPES até 1992, retornando como presidente interina em 1995. Também 

atuou em vários órgãos de Estado, sempre ligada à área da Educação. 

- Angela Santana, Diretora de Programas da CAPES entre 1991 e 1995.  

-Sandoval Carneiro Júnior, diretor-geral da organização entre 1991 e 1992. 

- Maria Andrea Loyola, Presidente da CAPES entre 1992 e 1995. 

- Abilio Baeta Neves, na gestão geral da organização até 2001, data da publicação do 

livro CAPES, 50 Anos. 

 Apesar desta linha do tempo, é necessário salientar que não será seguida 

necessariamente esta ordem na análise, pois temas em comum podem estar vários  em 

depoimentos concomitantemente, e a identificação da ideologia estará didaticamente em 

destaque.   

O próximo ponto da pesquisa se refere à Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Administração – ANPAD através da sua construção histórica. Diante do 

impedimento ao acesso aos documentos originais da organização, como atas, 

memorandos e outros, a pesquisa se restringiu ao livro comemorativo dos 30 anos da 

organização: Construindo uma Associação Científica: 30 Anos da ANPAD – memórias, 

registros, desafios, datado do ano de 2006, de autoria de Roberto Costa Fachin.  

Além do livro comemorativo dos 30 anos da ANPAD, esta pesquisa analisou o artigo “ 

A Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração na 

Palavras de seus Presidentes”, publicado na Revista de Administração Contemporânea – 

RAC, na edição de janeiro/abril de 1997. 
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Ainda para os fins desta pesquisa, foram selecionados artigos apresentados nas Edições 

do ENANPAD especificamente na Divisão EPQ, e que datam de 2009 (8 artigos) e 

2010 (6 artigos). 

A análise dos artigos será feita a partir de seus pontos principais, seus objetivos, 

modelos teóricos e metodológicos, procurando identificar em cada um o conteúdo de 

ideologia com o auxílio das categorias do materialismo histórico-dialético e da Análise 

do Discurso expressas na metodologia deste trabalho. 
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Capítulo I- A dimensão da esfera pública no ‘fazer pesquisa’ (em Administração) 

no Brasil: o papel da CAPES  

A construção do conhecimento científico está intimamente ligada ao processo 

concreto/histórico, não podendo ser dissociada a ciência de seu tempo e, 

consequentemente dos processos específicos pelos quais ela é pressionada a alavancar-

se e, concomitantemente, alavanca. 

Relativamente recente em termos de estruturas no tempo histórico (BRAUDEL), a 

sistematização do conhecimento em Administração no Brasil tem incitado discussões a 

respeito do seu escopo teórico-metodológico – pesquisadores reclamam da ausência de 

uma ciência administrativa própria – e o campo da pesquisa tem sido cenário constante 

de lutas políticas, o qual tem, frequentemente, repetido modelos de outrem em 

detrimento do direcionamento para a análise das reais questões e necessidades em nível 

doméstico. 

Nesse sentido, é no campo político, no sentido superestrutural, que o poderio econômico 

se mostra de maneira clara, regulamentando o capital científico (BOURDIEU), 

orientando, definindo temas, nomeando pesquisadores, tomando, enfim, uma série de 

decisões no âmbito da pesquisa que tiraram há muito da ciência a sua ‘veia libertária’ 

Mota (2011, p. 216) faz uma crítica a esse sistema: 

Claro que o processo de colonização das consciências não é mecânico e tão esquemático, mas 

não restam dúvidas de que um amplo conjunto de pesquisadores ... funciona como uma imensa 

superestrutura fornecedora de diagnósticos para investidores ... ou seja, esses pesquisadores 

constituem uma vanguarda do capitalismo monopolista...  

 

Este engessamento da pesquisa está dialeticamente unido à sua fragmentação, tornando 

áreas mais passíveis de fomento e investimento que outras, por exemplo. Neste sentido,  

torna-se necessária uma concepção ampliada de ciência, sem as fragmentações que se 

tornaram pejorativas e prejudiciais aos processos de pesquisa, o que Mészáros coloca 

como norteador da concepção marxiana da ciência, que engloba “todos os aspectos de 

reprodução social, desde aqueles diretamente envolvidos nas condições materiais 

básicas de existência da humanidade até as mais mediadas manifestações artísticas 

teóricas e criativas da vida dos indivíduos sociais”. A divisão social do trabalho no 

capitalismo compartimentou o conhecimento, fragmentou o pensamento, estabeleceu 

uma ‘inimizade’ entre teoria e prática, o que foi veementemente rejeitado por Marx. 

Para ele, jamais “os vários domínios da atividade intelectual humana deveriam 
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constituir campos teóricos autônomos e voltados para si mesmos”, mas como “partes 

integrantes de um todo coerente” (MÉSZÁROS, 2009, p. 213-214). 

Efetivamente, o que se constata em relação à Administração e mesmo as ciências ditas 

sociais em geral é exatamente o contrário: a total fragmentação de áreas, o isolamento 

de campos e grupos específicos de pesquisa que se tornam impermeáveis ao 

conhecimento amplo e crítico, mas que, pelo contrário, estão imersos em seu 

“envoltório especulativo” (2009, p. 219) e dependente das ‘orientações’ do capital. 

Não se pode pensar a Administração em uma perspectiva teórica que não esteja 

imbricada na realidade, muito menos em uma realidade que não interfira 

constantemente na produção de conhecimento. E como o ensino e a pesquisa em 

Administração estão situados em contextos sócio-político-econômicos específicos da 

realidade brasileira, estudar conteúdos que digam respeito ao ‘modo de pensar’ o Brasil 

se torna fundamental. É preciso pensar a Administração brasileira, suas questões 

cruciais, assim como seu desenvolvimento.   

É preciso estudar criteriosamente a Administração que pensa o Brasil e o Brasil que 

pensa a Administração. Esta argumentação tem em si mesma uma natureza dialética, na 

qual se encontram pontos extremamente paradoxais e contraditórios, mas em nada 

desconexos com a nossa realidade concreta.  

 O processo de desfronteirização decorrente da globalização, principalmente dos países 

considerados dependentes, tem dificultado cada vez mais a afirmação de conhecimentos 

nacionais; assim como qualquer produto, o conhecimento produzido é apropriado pelo 

grande capital global, como as grandes corporações transnacionais. A própria discussão 

de propriedade e capital intelectual é uma das mais atuais no meio acadêmico pelo 

mundo afora. Mas esta ‘desfronteirização’ dos países já tinha sido explicitada por Marx 

no Manifesto Comunista de 1848, assim como a produção intelectual globalizada: 

a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. As 

velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas 

por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas 

(...). Em lugar das antigas necessidades, satisfeitas pelos produtos nacionais, que reclamam para 

sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas (...). Em lugar do antigo isolamento de 

regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma 

universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material quanto à 

produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de 

todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis; das 

inúmeras literaturas nacionais nasce uma literatura universal (1999, p. 13). 
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Na construção do conhecimento, tal tarefa torna-se complicada na medida em os 

governos que se sucedem no Brasil continuamente colocam o país em busca de um 

lugar ao sol da globalização. O país contém em si contradições que parecem carregar 

um peso histórico do qual é difícil se desvencilhar, o que pode, a priori, gerar uma 

sensação de desconexão, um descompasso entre o conhecimento que é construído e 

sistematizado e o que ele realmente representa no mundo concreto.  

O papel da universidade é imprescindível neste processo. Mesmo porque, muitas foram 

criadas no auge da euforia desenvolvimentista que, grosso modo, foi uma estratégia de 

manipulação dos países periféricos para barrar a entrada do comunismo ‘pelas beiradas’, 

pois o centro, os Estados Unidos, já estava devidamente armado e ‘protegido’ contra a 

‘onda vermelha’ que varria parte do globo. 

Nesse sentido, pode-se questionar o papel da universidade, especialmente o da pós-

graduação, onde se concentra o financiamento de pesquisas, dentro desse cenário.  Com 

que sentido ela é construída historicamente no Brasil? É uma mera repetidora de 

modelos ou ‘entra no debate’ com a capacidade de geração de conhecimentos próprios 

que sejam de relevância para a realidade nacional? 

Mota (2011, p. 298) afirma que  

tornou-se ambígua a situação da universidade pública, que burocratizada sobretudo durante o 

período ditatorial, hoje se vê em situação paradoxal perante o Estado. Estado que “concede” e 

defende a liberdade acadêmica, mas teima em deter em suas mãos uma série de mecanismos de 

controle [...] continua ditando o que considera “paradigmático” (termo da moda), estabelecendo 

critérios do que é bom ou mau, do que é científico ou não, do que é culturalmente legítimo e do 

que não é. 

 

O poder do capital não é um jargão ou algo fantasmático: é a realidade vivida 

concretamente, no cotidiano da pesquisa no Brasil. Em termos da Administração, ocorre  

uma adoção sem questionamentos dos moldes estadunidenses. No âmbito dos cursos de 

Administração poucos conseguem se remeter à res publica quando se fala em 

organizações, por exemplo. Experiências nacionais? Têm mais chances de entrar na 

discussão aquelas que tiverem alguma conexão com o american way of life. Como 

exemplo já conhecido no meio acadêmico: a Administração atual foi invadida de tal 

maneira por termos em inglês que quase é preciso um dicionário ao ir a um congresso, 

por exemplo, tal o volume de estrangeirismos.  

Mota (2011, p. 270) ainda diz que  



38 
 

a universidade passou a reproduzir em ponto menor o modelo fechado de sociedade em vigência: 

nada pedindo à sociedade, esta a tolera, oferecendo baixos salários, desde que não a conteste em 

seus fundamentos. Estabeleceu-se, assim, um pacto de mediocridade. E, nessa composição, 

esvaziou-se a ideia de autonomia, fundamento histórico para outras autonomias que viriam, por 

exemplo, a eliminar a política de importação de pacotes tecnológicos. 

  

Principalmente a partir do século XX, por conta do desenvolvimento nacional, a 

Administração começou a diferenciar seu papel dentro do Estado, sendo esse o seu 

maior empregador, especialmente com a criação do DASP – Departamento 

Administrativo do Serviço Público – na ditadura Vargas, a partir do disposto no artigo 

67 da Constituição de 1937, onde eram suas atribuições: 

a) o estudo pormenorizado das repartições, departamentos e estabelecimentos públicos, 

com o fim de determinar, do ponto de vista da economia e eficiência, as modificações a 

serem feitas na organização dos serviços públicos, sua distribuição e agrupamento, 

dotações orçamentárias, condições e processos de trabalho, relações de uns com os 

outros e com o público; 

b) organizar anualmente, de acordo com as instruções do Presidente da República, a 

proposta orçamentária a ser enviada por este à Câmara dos Deputados; 

c) fiscalizar, por delegação do Presidente da República e na conformidade das suas 

instruções, a execução orçamentária. 

No caso da Administração brasileira, deve-se o início dos estudos organizacionais 

nacionais ao mais famoso funcionário do DASP: o sociólogo Alberto Guerreiro Ramos. 

Na realidade concreta e cotidiana do DASP, Guerreiro Ramos não dissociou da sua 

prática uma reflexão constante sobre sua profissão de técnico administrativo do 

governo, formado também em Direito, sendo o principal veículo de tradução da obra de 

Max Weber no Brasil ao início do século XX. Pode-se dizer que Guerreiro Ramos é 

uma referência fundamental nos estudos da Administração e do pensamento 

administrativo, autor de uma obra que não se preocupa em copiar o que ‘vem de fora’, 

mas que traz o foco para o estudo da organização brasileira já que, como funcionário do 

Estado, Guerreiro Ramos vivenciava a realidade da Administração Pública brasileira da 

época. 

Desse modo, o DASP (em seu contexto e atribulações), foi um sugestivo laboratório para que, 

inicialmente, Guerreiro Ramos tivesse proximidade e se desse conta de muitas das questões 

cruciais no Brasil, o que notoriamente pautou suas reflexões a respeito da complexa realidade 

social do país. Problemas como a efetivação da administração, a transplantação de ideias, a 

função do servidor e do intelectual, a relação entre Estado e sociedade civil (e seu núcleo, o 



39 
 

“povo”), o patrimonialismo, a relação entre racionalidade e irracionalidade, modernização e 

tradicionalismo, o caráter do Estado, as formas e os arranjos entre as forças políticas, a 

conformação e dinâmica das classes sociais, a cultura política e seu ‘caldo’, os entraves ao 

desenvolvimento, desenvolvimento como racionalização, modernização como tarefa nacional e o 

papel do Estado nessa empreitada, entre outras colaterais (BARIANI, 2004, p. 2). 

 

Guerreiro Ramos foi um desbravador da teoria organizacional brasileira. No trecho 

abaixo, é possível ver um ‘retrato’ reduzido do seu pensamento acerca das organizações 

e de como a análise da própria sociedade influencia o aspecto micro das mesmas:  

Estes são avanços consideráveis, mas são ainda, na melhor das hipóteses, avanços meramente 

periféricos. De maneira geral, as atuais teorias e práticas de administração ainda não 

correspondem às necessidades dos tempos atuais. Conceitos como organizações em mudança, 

por exemplo, são articulados em termos reativos apenas; ou seja, estas organizações são testadas 

quanto à sua capacidade de responder de modo não crítico às flutuações que ocorrem em seu 

ambiente; elas não são testadas quanto à sua capacidade para assumir responsabilidade pelos 

padrões de qualidade e pelas prioridades desse mesmo ambiente. Essa teoria reativa parece 

basear-se em uma visão ingênua da natureza dos insumos e produtos. Ela considera como 

insumos as pessoas, os materiais e a energia, mas perde de vista os fatores éticos e valorativos do 

ambiente, cuja racionalidade e legitimidade são tipicamente desconsideradas. O ambiente é 

aceito como dado, e sua configuração episódica, restritiva, torna-se um padrão normativo 

inquestionável, ao qual as assim chamadas organizações em mudança devem se ajustar. Na 

verdade, estas são, assim, apenas “organizações adaptativas”; já as organizações em mudança 

deveriam ser aquelas que têm a capacidade de influenciar e modelar o ambiente, de acordo com 

critérios não necessariamente dados. Em outras palavras, a administração das micro-

organizações deve ser vista como parte de uma estratégia geral orientada à administração de toda 

a sociedade (1982, p. 5).   

 

 

Não se pode negar a importância da contribuição de Guerreiro Ramos à Administração, 

da sua práxis engajada como “intelectual militante devotado à tarefa de desconstruir a 

ciência social bem comportada que se tentava impor no Brasil a partir dos anos 1940” 

(COSTA, 2012, p. 473). 

 

I.1. A importância do contexto histórico 

Esse breve retrospecto em relação ao DASP e ao pensamento de Guerreiro Ramos 

funciona como um conector histórico, não de uma história linear ou evolutiva, mas 

repleta de paradoxos, da qual a era DASP foi testemunha, pela alta dificuldade de se 

instalar uma administração no modelo impessoal-weberiano em uma realidade política 

altamente patrimonialista como a brasileira, à época oligárquica e coronelista, na qual 

não faltam adjetivos. O DASP foi criado em 1938 com o intuito de centralizar os 

esforços de planejamento, assim como assessorar o Presidente nas mais variadas 

questões, como orçamento federal, planos de governo, entre outros. Contudo, “a 
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sucessão de crises políticas neste período indica o conflito crescente entre o 

nacionalismo desenvolvimentista e independente e a preservação de vínculos e 

compromissos com a sociedade tradicional e o sistema político-econômico 

internacional” (IANNI, 1994, p. 21). O que mais uma vez deixa clara a relação 

intrínseca e dialética entre economia, política, sistema jurídico, formas de pensar, poder, 

ideologia. Estes se entremeiam, vivem e criam contradições entre si, mas estão ligados 

pelo fio da história. 

Florestan Fernandes (2009, p. 264) situa essa época como marco entre a pós-formação e 

expansão do capitalismo competitivo e a irrupção do capitalismo monopolista, que 

se caracteriza pela reorganização do mercado e do sistema de produção, através de operações 

comerciais, financeiras e industriais da “grande corporação” (predominantemente estrangeira, 

mas também estatal ou mista). Embora as tendências para essa evolução sejam anteriores, ela só 

se acentua no fim da década de 1950 e só adquire caráter estrutural posteriormente à “Revolução 

de 1964”. 

 

 

Por esta razão, observa-se que a década de 1950 abarcou o ‘aparente’ paradoxo entre o 

segundo período presidencial de Vargas e o período do governo de Juscelino 

Kubitscheck.  

Neste período, as formas do Estado e as relações sociais que ele expressava estavam 

mais vinculadas ao futuro que ao passado. A aceleração do ritmo de expansão e 

centralização da máquina estatal, agora, apresentava descontinuidade acentuada em 

relação ao Estado Novo e estabelecia as bases da transformação estrutural do Estado, 

cuja viabilidade maior ocorreria no período JK (DRAIBE, 1985, p. 180). 

O governo Vargas, com isso, dizia prezar por um desenvolvimento econômico de cunho 

nacionalista, mas que teve a interferência internacional, como se poderá perceber no 

Decreto de criação da CAPES em 1951, por exemplo.  Por outro lado, o governo de 

Juscelino Kubitscheck (1956-1961) seria baseado no franco desenvolvimento 

econômico e industrialização custodiado pelo processo de abertura ao capital 

estrangeiro (IANNI, 1987). “Em nome da saúde financeira do país e da ordem do 

sistema financeiro internacional; em nome do desenvolvimento econômico e social do 

país são realizadas ações na defesa dos interesses dos credores internacionais (públicos 

e privados)” (TEIXEIRA, 1995, p. 69).  
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Dentro deste cenário de desenvolvimento e grande investimento de capital internacional 

no país “era necessária a estruturação da capacidade de governar: técnico-

administrativa, institucional, organizacional, de modo que possibilitasse a execução do 

projeto de desenvolvimento econômico e social, mais complexo e intencional” 

(DRAIBE, 1985, p. 180). O Brasil vivia uma época de aceleração exigida pelo capital 

internacional, e precisava ajustar suas bases para adentrar no cenário global. 

Na década de 1950, noutras palavras, se o ideal de constituição e consolidação de uma nação 

política e culturalmente autônoma permanecia, a adoção de um paradigma universalista levou a 

que se explicitasse a percepção de que a nação/sociedade que se construía era desigual e 

implicava divisão, hierarquia, grupos, classes e instituições associadas à expansão do capitalismo 

(BOTELHO, BASTOS e VILLAS BÔAS, 2008, p. 19). 

 

A partir dessas premissas, pode-se notar uma estreita relação entre esse cenário de 

internacionalização e o Ensino Superior brasileiro – sendo este último fundamental para 

adaptar o país ao contexto mundial – e a crescente demanda por mão de obra 

especializada, e como isso faz parte de uma realidade ainda mais complexa, na qual o 

desenvolvimentismo se transformou na mola propulsora da ideologia do 

desenvolvimento nacional. Isto exigiu do Brasil um novo modelo de economia 

(FURTADO, 2009) que, apesar de acelerar o desenvolvimento, não foi capaz de colocar 

o Brasil numa posição ‘confortável’ no cenário mundial. Essa demanda por 

profissionais especializados até então inédita no contexto brasileiro impulsionou o 

crescimento do ensino superior nacional e, na década de 1970, houve um destaque dado 

à Pós-Graduação (e, consequentemente, à pesquisa), mesmo a Administração já era uma 

realidade nacional desde a década de 1930, ascendendo aos níveis cada vez mais altos 

de governo, 

até porque, na reorganização do sistema mundial, novos blocos político-econômicos e pactos 

supranacionais se estabelecem em todo o planeta, e o mundo ibero-americano tarda em se 

estruturar adequadamente, de modo a dar uma resposta não apenas econômica, mas também 

político-cultural de longo prazo (MOTA, 2011, p.304).  

 

E pelo fato de os centros de decisão mundiais estabelecerem uma relação de dominação 

técnico-científica em relação aos que não têm o mesmo poderio econômico, do qual 

derivam todos os outros,  

chegou tardia a era de ouro da ciência no Brasil...ela não veio impulsionada por rivalidades 

nacionais pela liderança científica e tecnológica, mas por inspiração de uma doutrina militar de 

segurança nacional [...]. Isso significa que a política governamental deu prioridade à pesquisa 

tecnológica – em geral adaptativa de tecnologia importada – em detrimento do ensino de pós-
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graduação e da pesquisa fundamental, de grande relevância,a longo prazo, para reduzir a 

dependência científica e tecnológica do país (GERMANO, 1993, p. 146). 

 

No contexto complexo do modelo desenvolvimentista adotado principalmente a partir 

década de 1950, o Estado brasileiro institucionalizou o Ensino Superior e a Pós-

Graduação com a criação dos principais órgãos de coordenação e de fomento à pesquisa 

– respectivamente CAPES e CNPq – condensando esforços que se traduziram, já na 

década de 1970, na criação de várias associações de Pós-Graduação brasileiras, como 

por exemplo, ANPEC e ANPOCS – das áreas de economia e ciências sociais, 

respectivamente – e também a ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Administração, criada em 1976. 

Ao longo da década de 1950, outras vertentes interpretativas passaram a conceber o moderno 

como construção de sociedade, através de perspectivas universalistas, como uma sociedade de 

classes sob o domínio de uma ordem democrática, secularizada e competitiva, perspectivas 

corroboradas também na criação de instituições de caráter democrático, alicerçadas na ciência 

(BOTELHO, 2008, p. 17). 

 

A própria CAPES, em seu livro comemorativo esclarece esse entrelaçamento de várias 

organizações ‘em prol do desenvolvimento’ na seguinte passagem, com destaque para a 

criação da EBAP – Escola Brasileira de Administração Pública – órgão da Fundação 

Getúlio Vargas: 

O momento de sua criação merece ser avaliado em perspectiva histórica: era o início do segundo 

governo Vargas, com a retomada do projeto de construção de uma nação desenvolvida e 

independente. A ênfase à industrialização pesada e a complexidade da administração pública 

trouxeram tona a necessidade urgente de formação de especialistas e pesquisadores nos mais 

diversos ramos de atividade: cientistas qualificados em física, matemática, química e biologia, 

economistas, técnicos em finanças e pesquisadores sociais, entre outros. A criação da Capes não 

foi assim um fato isolado. Foram várias as instituições e agências públicas criadas nesses 

primeiros meses de 1951, entre elas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (atual 

BNDES) e o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), com os quais a Capes, ao longo destes 50 

anos, interagiu na formulação e implementação de uma nova política de desenvolvimento 

científico e tecnológico. Foi também o momento de criação da primeira faculdade de 

administração pública da América Latina, a EBAP, órgão da Fundação Getulio Vargas destinado 

à formação de uma nova geração de formuladores e de gestores públicos (CAPES, 2001, p. 13). 

 

A adoção estratégica de diversos planos econômicos de desenvolvimento a partir da 

década de 1950 – fase na qual ocorre o que Ianni chama de “modelo de 

desenvolvimento associado” (1987, p. 34-35) – se estendera até a década de 1970 – 

período este em que se vivencia o auge da euforia econômica nacional, o chamado 

“milagre brasileiro”. Houve, aí, um processo de valorização da Administração como 

Ciência Social Aplicada assim como do profissional de Administração no mercado, mas  
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que ainda precisava de um conhecimento mais especializado para se alinhar ao processo 

de desenvolvimento proposto nacionalmente. 

A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (hoje sob o 

nome de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) – CAPES –  

foi criada em 11 de julho de 1951, pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de 

"assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes 

para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país" (artigo 2º, a). 

No contexto do desenvolvimento nacional, pode-se dizer que, aliada ao nascimento da 

CAPES, a criação do CNPq sob a Lei nº 1.310 de 15 de janeiro de 1951 ajuda a 

sedimentar o plano de desenvolvimento, cumprindo a agenda internacional com relação 

ao Brasil. Fala-se, aqui, do período desenvolvimentista brasileiro, o que leva à ideia de 

que não se pode ignorar o contexto histórico do desenvolvimento e seu significado para 

a realidade brasileira, sendo fundamental para a compreensão do processo da criação e 

do fortalecimento da Pós-Graduação brasileira na área da Administração em suas mais 

variadas nuances. 

Pode-se afirmar que este processo não aconteceu de forma aleatória ou isolada. A Pós-

Graduação teve um grande impulso com a reforma universitária brasileira –  diga-se, de 

passagem, em plena ditadura militar, na presidência do general Costa e Silva – 

estabelecida sob a forma de Lei nº 5.540, de 28/11/1968 e que trouxe, dentre outras 

proposições, a de que o nível de Pós-Graduação passava a ser imprescindível para 

formação da carreira docente, passando, também, a ser o “ensino indissociável de 

pesquisa” (FRAUCHES, 2004, p. 3), o que se consolidou ao longo do tempo com o 

esforço de criação dos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPGs) a partir de 1975. 

As lutas pela Reforma Universitária datam do início do Regime Militar, num contexto 

de invasões de universidades (UnB em 1964, 1965 e USP em 1968), processos de 

delação ideológica e terror aos intelectuais considerados marxistas ou subversivos. O 

“Regime” fica bem explicitado na passagem escrita por Germano (1993, p. 102): 

Com efeito, do ponto de vista do Governo, podemos caracterizar o Regime como uma “ditadura 

sem hegemonia”, no sentido adotado por Gramsci (1977); ou seja, é um braço do Estado (e não 

de uma classe) – as Forças armadas – que conduz o processo de “renovação burguesa”. Por outro 

lado, trata-se de grupos que têm a função de “domínio” e não de “direção”, o que se traduz, 

portanto, num regime em que a função de domínio (coerção-repressão), se sobrepõe 

enormemente à função de direção (cultural-intelectual) ou de hegemonia. Mas isso não significa 

(mesmo em se tratando de uma ‘ditadura sem hegemonia”) que o Regime prescinda de um 

mínimo de consenso, de legitimação, ainda que estes sejam obtidos pela via do “transformismo” 
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– molecular ou de grupo – através da cooptação ou assimilação, pelo bloco do poder, de frações 

rivais da própria classe dominante e mesmo de setores das classes subalternas, decapitando assim 

as massas populares. 

 

Dentro do contexto da repressão política, Frauches (2004, p. 3-4) discorre, ainda, sobre 

a reforma universitária: 

Transcorriam os "anos de chumbo" da ditadura militar, instaurada em 1964.  O general Costa e 

Silva representava os militares na presidência da República. Em 1968, o Congresso Nacional 

aprovou a Reforma Universitária, pela Lei n° 5.540, de 28/11/68, fixando normas de organização 

e funcionamento do ensino superior, e o presidente da República, invocando o Ato Institucional 

n° 5, de 13/12/68, editou o Decreto-lei nº 464, de 11/2/1969, estabelecendo "normas 

complementares à Lei nº 5.540". O gaúcho Tarso Dutra era o ministro da Educação e Cultura 

[...].A Reforma Universitária de 68 teve início, efetivamente, em 1967, com a edição de 

decretos-leis voltados para as instituições federais de ensino. A Lei 5.540/68 e o Decreto-lei 

464/69 vieram consolidar a reforma e ampliá-la para todos os sistemas de ensino.A reforma de 

1968 representa, sem dúvida, considerável avanço na modernização da educação superior 

brasileira, ressalvados os aspectos autocráticos, frutos do regime então vigente, centralizador e 

ditatorial. 

 

No próprio âmbito da CAPES, a vigilância militar se fazia presente, conforme o trecho 

da entrevista compilada na obra CAPES, 50 anos (2001, p. 79), do então diretor-geral 

Darcy Closs, que posteriormente foi diretor de recursos humanos do SERPRO e por 

duas ocasiões diretor do CNPq: 

Não posso minimizar o fato de que a Capes tinha em seu quadro um representante do SNI, mas 

seu papel jamais interferiu no processo decisório dos Comitês. De outro lado, é preciso destacar 

o importante papel desempenhado pelo ministro Nei Braga, fundamental ao avalizar as decisões 

dos Comitês de Assessores. É provável que tudo isso se encaixasse num projeto maior das 

Forças Armadas e do ministro Veloso, uma política global do regime militar para a formação do 

maior número possível de recursos humanos, visando qualificar quadros para promover o 

desenvolvimento da economia nas áreas científicas e tecnológicas.  

 

 

De fato, um dos projetos do Regime Militar era valorizar sua ‘administração’ através do 

desenvolvimento, mas tudo isso voltado para a grande questão da ‘segurança nacional’. 

Por isso a necessidade de pessoas que partilhavam da ideologia do regime em todos os 

âmbitos possíveis para ‘garantir a segurança’ das pessoas e das informações. O processo 

de vigilância era constante. 

 

No livro CAPES, 50 anos (2001, p.17) há uma passagem na introdução que busca 

definir a política governamental da época em relação ao ensino superior e pós-

graduação: 

No discurso governamental, a pós-graduação assumiu realmente importância estratégica 

para o desenvolvimento do ensino superior. Prova disso é que foi contemplada com o I Plano 
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Nacional de Pós-Graduação, elaborado pelo recém-criado Conselho Nacional de Pós-Graduação 

— o qual, sob a presidência do ministro da Educação, reunia representantes das principais 

instituições responsáveis pelo sistema nacional de ciência e tecnologia e pelo sistema 

universitário brasileiro, entre elas a Secretaria de Planejamento, a Secretaria-Geral do MEC, o 

Conselho Federal de Educação, o DAU, a Capes, o CNPq, a Finep, o BNDE e algumas 

universidades, como a UnB, a UFMG, a USP e a PUC-RJ. O desenrolar dos trabalhos 

registrou o aumento progressivo da importância da Capes, cristalizada no próprio PNPG, que 

definiu como principais atribuições da agência a orientação, implantação, acompanhamento e 

avaliação dos programas de capacitação de docentes e de recursos humanos (grifos meus). 

 

 

A Reforma Universitária de 1968 e o cotidiano das organizações públicas envolvidas no 

Ensino Superior brasileiro transcorrem, então, num misto de controle político e 

ideológico, restauração e ‘renovação’, velhas ideias em novos pacotes, e o “incentivo à 

pesquisa vinculada à acumulação de capital” (GERMANO, 1993, p. 104). De fato, não 

se pode esperar nenhum conteúdo verdadeiramente emancipatório em relação às 

universidades neste contexto, apesar das mudanças ocorridas após a sanção da Reforma 

de 1968, como a extinção da cátedra e do regime seriado e início do regime semestral, 

por exemplo. 

No livro comemorativo da CAPES (2001, p. 106), o ex-diretor-geral da organização 

Edson Machado de Sousa destaca pontos da Reforma Universitária de 1968: 

Em 1968, quando foi criado o grupo de trabalho da reforma universitária, o representante do 

Ministério do Planejamento era o dr. Reis Veloso, que sempre pedia a colaboração do Arlindo, 

meu chefe, e a minha. Pouca gente sabe, mas esse grupo de trabalho que planejou a reforma 

universitária em 1968 só teve 30 dias para trabalhar (grifo meu). Entretanto, graças ao 

diagnóstico sobre a situação do ensino superior no país que já tínhamos feito no Ipea, foi 

possível fazer realmente um trabalho produtivo e importante, durante um período tão curto. 

Passado o período da elaboração do projeto de lei, havia o desdobramento: como implementar a 

reforma universitária? Uma série de questões precisava ser detalhada, esmiuçada, para que a 

reforma realmente se completasse — ela nascera em 1965, já havia um trabalho prévio. E havia 

dois decretos-leis que cuidavam especialmente da implantação da reforma nas universidades 

federais, de maneira que o projeto de lei elaborado em 68 apenas burilava as ideias que já 

estavam naqueles documentos e ampliava o escopo da reforma para todo o sistema de ensino 

superior do país. 

 

E foi justamente a criação da CAPES, concomitante ao CNPq, que ajudou a consolidar 

a Reforma Universitária brasileira, esta planejada por um grupo com o prazo de um mês 

para a conclusão dos processos exigidos pelo governo.   

 

I.2.O Decreto de criação da CAPES e sua relação com a Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos 
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Dados pertinentes à análise contida neste trabalho podem ser identificados a partir da 

leitura mais detalhada do Decreto nº 29.741, reproduzido na íntegra em anexo. Aqui, 

aparecerão dados que explicitam a relação entre o Brasil e os Estados Unidos à medida 

que se for tratando do Decreto de criação da CAPES – à época denominada Campanha 

Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – e da Comissão. Neste 

sentido, observa-se o discurso em sua condição de intertextualidade manifesta segundo 

Fairclough (2001), isto é, o enunciado assim como é produzido e distribuído. Aqui, ele é 

construído para operar mudança social e, paradoxalmente, cristalizar o pensamento 

acerca do Ensino Superior e da Pós-Graduação. 

Identifica-se, já no artigo 1º do Decreto, a presença da Comissão Mista Brasil - Estados 

Unidos na constelação de agentes ‘promotores’ do desenvolvimento do ensino superior 

no Brasil, na qual também consta a Fundação Getúlio Vargas, o CNPq, dentre outros: 

“Art.1º Fica instituída, sob a Presidência do Ministro da Educação e Saúde, uma 

Comissão composta de representantes do Ministério da Educação e Saúde, 

Departamento Administrativo do Serviço Público, Fundação Getúlio Vargas, Banco do 

Brasil, Comissão Nacional de Assistência Técnica, Comissão Mista Brasil, Estados 

Unidos, Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, 

para o fim de promover uma Campanha Nacional de aperfeiçoamento de pessoal de 

nível superior (grifos meus)”. 

Nos arquivos eletrônicos do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas encontram-se dados 

deste acordo de cooperação técnica entre os dois países, materializado na Comissão 

Mista Brasil - Estados Unidos, que teve seus trabalhos no período entre 1951 (na mesma 

data de criação da CAPES) a 1953, como integrante do Ponto IV que foi, na verdade, 

uma deliberação para o desenvolvimento da América Latina segundo as orientações  do 

governo Truman, no intuito de fortalecer o imperialismo estadunidense que impunha 

suas condições a países que os Estados Unidos consideravam como sendo seu ‘quintal’.  

Inicialmente, a Comissão foi composta por Eugênio Gudin – o qual fora o delegado 

brasileiro escolhido para A Conferência Monetária Internacional em 1943 em Breton 

Woods, em 1954 Ministro da Fazenda do governo de Café Filho e presidente da FGV 

entre 1970 e 1976 – além de Otávio Gouveia de Bulhões – economista de orientação 

liberal atuante no Estado desde a década de 1940 e alçado à pasta do Ministério da 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/eugenio_gudin
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Fazenda após o golpe militar de 1964 – e  Valder Lima Sarmanho – oficial-de-gabinete 

de Vargas em 1934, diplomata, presidente do BNDE de 1953 a 1955. Este trio foi 

encarregado de um grande projeto de desenvolvimento nacional com vistas ao maior 

entrelaçamento do Estado na economia e ao financiamento internacional. Todas as 

informações a respeito da Comissão fluem na interdiscursividade, pois fazem parte da 

configuração textual que dá ênfase somente à constituição oficial da Comissão, sem 

oferecer mais detalhes. Elas, portanto, são os textos subjacentes ao discurso manifesto.   

Com relação à CAPES, o artigo 2º do Decreto explicita os dois objetivos principais da 

organização (os grifos são meus):  

a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados 

que visam o desenvolvimento econômico e social do país. 

b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a tôdas as 

oportunidades de aperfeiçoamentos. 

Pode-se, aqui, observar a ligação direta entre Estado e iniciativa privada na 

sistematização do Ensino Superior e de Pós-Graduação no país, o que interfere 

diretamente nas bases e no direcionamento do ensino e da pesquisa científica, para 

atender às “necessidades” – leia-se interesses – da iniciativa privada nos assuntos de 

Estado. Além disso, define-se o acesso ao aperfeiçoamento proposto pelo |Decreto aos 

“indivíduos mais capazes”, ou seja: a política prima pela desigualdade em forma de lei. 

Também encontramos no sítio eletrônico do CPDOC o texto de D’Araújo (FGV, 2012) 

detalha no trecho a seguir as particularidades da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos: 

“Os trabalhos da Comissão Mista versaram basicamente sobre as exigências técnicas 

e legais para que o Brasil formulasse e implementasse projetos prioritários relativos 

basicamente a energia e transportes. No final, a Comissão acabou aprovando 41 

projetos do Plano de Reaparelhamento Econômico elaborado pelo governo. [...] Para 

oficializar as sugestões da Comissão Mista, foi criado em 1951 um plano qüinqüenal de 

desenvolvimento, e o Congresso autorizou a criação do Fundo de Reaparelhamento 

Econômico. Também como resultado do trabalho da Comissão Mista ficou estabelecido 

que seria criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), instituição 

encarregada de financiar e gerir os recursos para esses projetos captados no Brasil ou 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/valder_sarmanho
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no Eximbank e no BIRD, responsáveis pelo financiamento em moeda estrangeira. O 

BNDE foi criado em 20 de junho de 1952, pela Lei nº 1.628. [...] De toda forma, a 

Comissão Mista e o BNDE ajudaram a introduzir no Brasil uma prática mais 

racional de gestão e aplicação de recursos públicos em investimentos econômicos e 

contribuíram para formar uma equipe de técnicos brasileiros aptos a elaborar 

projetos de desenvolvimento (grifos meus). 

Observa-se aí uma estreita relação entre os objetivos dessa Comissão e o Decreto de 

criação da CAPES para ajustar o ensino superior à economia em expansão, dadas as 

“exigências técnicas”. No artigo 3º do Decreto nº 29.741 fala-se de ‘aproveitamento das 

oportunidades de aperfeiçoamento’ (ver o texto completo na seção “Anexos” ao fim 

deste trabalho). Observa-se, também, um paradoxo, entre ‘exigências’ e 

‘oportunidades’, o que torna o discurso ambíguo e ambivalente (Fairclough, 2001, p. 

137). 

O artigo 4º do Decreto fala das fontes de custeio da CAPES, através de um fundo 

especial, com responsabilidade bi-partite entre Estado e organizações privadas, e 

mesmo ‘donativos, contribuições e legado de particulares’. Do parágrafo único do 

artigo 7º até o artigo 9º a Comissão é imbuída de plenos poderes sobre o deslocamento 

de servidores públicos para sua missão (grifos meus): 

“Parágrafo único. A Comissão proporá igualmente tôdas as medidas julgadas 

indispensáveis ao desempenho de suas funções, inclusive a requisição de servidores 

públicos civis, na forma da legislação em vigor. 

Art. 8º O Presidente da Comissão baixará as instruções necessárias à organização e 

execução da campanha. 

Art. 9º Os dirigentes dos órgãos da administração pública, das autarquias e sociedade 

de economia mista deverão facilitar o afastamento dos seus servidores selecionados 

para o programa de aperfeiçoamento instituído neste Decreto”. 

Revela-se aí a concessão de plenos poderes à Comissão instituída para a formação da 

CAPES, que tem a presença dos Estados Unidos na sua composição, de requisitar 

servidores públicos para os trabalhos da Campanha quando aquela achasse necessário,  

além da interferência direta do poder econômico internacional nos assuntos nacionais. 

No caso do parágrafo único do artigo 4º descrito acima, “proporá todas as medidas 
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julgadas indispensáveis”, observa-se um outro exemplo de intertextualidade 

ambivalente, onde “diferentes sentidos podem coexistir” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

137). 

À CAPES caberia, então, a contrapartida do Estado brasileiro no acordo bilateral entre o 

Brasil e os Estados Unidos, fornecendo profissionais especializados tantos nas áreas de 

infraestrutura – transporte, agricultura, por exemplo –, tecnológicas, de administração e 

economia, com a criação do BNDE para financiamento dos projetos e acordos com 

bancos internacionais, enfim, todos os que fossem considerados ‘integrantes do plano 

nacional de aperfeiçoamento’(art. 6º). Tudo feito nos ditames do capital internacional. 

Esses documentos demonstram o ajuste que o poder econômico exigiu do Brasil para 

que o país se inserisse no cenário do capitalismo internacional com a mão de obra 

necessária – e barata – para a construção de um desenvolvimento nacional, o que pode 

ser comprovado na trajetória histórica da CAPES, que será analisada a seguir. 

 

 I.3.CAPES, 50 anos 

Em relação à CAPES, há uma quantidade relativamente grande de dados em seu livro 

comemorativo CAPES, 50 anos (CAPES, 2001). Basicamente, este documento é uma 

compilação de entrevistas feitas com presidentes e diretores-gerais da organização desde 

sua criação. É a história da CAPES escrita ‘em blocos’, vista internamente e 

documentada primeiramente via história oral: são depoimentos dados ao CPDOC/FGV 

que têm a organização de Marieta de Moraes Ferreira e Regina da Luz Moreira, que 

também coletaram as entrevistas. Para compor a obra, foi feita uma linha do tempo, que 

possibilitou a organização dos relatos didaticamente, agrupados da seguinte forma: 

1951–1964 A Capes em tempos de Anísio Teixeira 

Depoimento de 

Almir de Castro 

1964–1974 Anos de crise e redefinição institucional 

Depoimentos de 

Suzana Gonçalves e 

Celso Barroso Leite 

1974–1989 Institucionalização da pós-graduação no Brasil 

Depoimentos de 
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Darcy Closs, 

Cláudio de Moura Castro e 

Edson Machado de Sousa 

1990–1992 A Capes ameaçada 

Depoimentos de 

Eunice Ribeiro Durham, 

Sandoval Carneiro Jr. e 

Ângela Santana 

1992–2001 Novos tempos, novos desafios 

Depoimentos de 

Maria Andréa Loyola e 

Abilio Afonso Baeta Neves 

Logo no início da obra, o presidente da organização – na época Abilio Afonso Baeta 

Neves – dá o ‘diagnóstico’ através do qual se tornou necessária a criação da 

organização: 

Na década de 1950, tornava-se cada vez mais evidente que o capital humano e o domínio do 

conhecimento científico e tecnológico (grifos meus) eram condições indispensáveis para o 

desenvolvimento econômico-social e para a afirmação nacional. No entanto, o Brasil contava 

com pouco mais de 60 mil alunos no ensino superior e a pós-graduação praticamente não existia. 

Os desafios eram enormes. Em 1951, foi criada a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), com o objetivo de "assegurar a existência de pessoal 

especializado em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos 

empreendimentos públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país". Para secretário-

geral, foi indicado o professor Anísio Teixeira, que a dirigiu até 1963 (CAPES, 2011, p.3). 

 

Observa-se acima um aparente anacronismo discursivo, pois capital humano, por 

exemplo, foi um termo que se disseminou com o advento do gerencialismo, que surgiu 

com o neoliberalismo, historicamente posterior à década relatada (1950), o que 

confirma a relação entre intertextualidade (que enfatiza a historicidade) manifesta (o 

discurso tal como está posto) e intertextualidade constitutiva ou interdiscursividade (as 

várias configurações textuais que formam o texto principal) de acordo com Fairclough 

(2001).  

 

O presidente relata, ainda, os números do Ensino Superior e Pós-Graduação entre a 

década de 1950 e os anos 2000: 

 

Ao longo de seus 50 anos, o êxito da Capes, hoje Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior, tem se expressado na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) em todos os estados da federação — uma das maiores conquistas da 
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nossa política educacional e de Ciência &Tecnologia. Atualmente, o país conta com mais de 

1.581 programas de pós-graduação, que respondem pela oferta de mais de 1.549 cursos de 

mestrado e 862 de doutorado. 

Essa expansão da pós-graduação é evidenciada pela evolução do contingente de alunos do 

sistema. Em 1976, estavam matriculados 28.642 alunos, tendo sido titulados 2.387 (destes, 

apenas 188 doutores). Em 2000, o número de matriculados elevou-se para 120.336 e o de 

titulados para 23.718 (destes, 5.344 doutores). Entre 1976 e 1994, o ensino superior cresceu 

cerca de 30%. A pós-graduação, no mesmo período, cresceu 130%. Nos últimos seis anos, o 

ensino superior acelerou a expansão, crescendo 43%, enquanto a pós-graduação manteve ritmo 

ainda mais alto, crescendo 87% (CAPES, 2001, p.3-4). 

 

 

Sem dúvida, pode-se constatar o crescimento do Ensino Superior e da Pós-Graduação 

brasileira, ao qual a CAPES como organização aglutinadora deu grande contribuição, 

mas sempre com a grande preocupação com a ‘internacionalização’ e com o ajuste às 

demandas incessantes do sistema capitalista: “De 1994 a 2001, dobrou o número de 

artigos de cientistas brasileiros publicados em revistas indexadas de referência 

internacional. Atualmente, o Brasil ocupa o 21º lugar na produção científica e 

tecnológica mundial” (CAPES, 2001, p. 4). 

 

Mas percebe-se, também, no momento imediatamente seguinte, a fala sobre o polêmico 

sistema de avaliação da organização, citado pelo presidente como o que sedimentou o 

processo de legitimação da instituição: 

 

Decisiva, também, foi a combinação de fomento com um sistema de avaliação de todos os cursos 

e programas, que adquiriu legitimidade ao longo dos últimos 25 anos, precisamente porque se 

construiu a partir do envolvimento direto da própria comunidade universitária e de pesquisa 

nacional. Este sistema de avaliação vem se aperfeiçoando continuamente, e tem possibilitado 

imprimir um padrão de excelência acadêmica sempre maior aos mestrados e doutorados. Ele se 

tornou instrumento de ação direta da comunidade acadêmica, através da Capes, com vistas à 

consolidação da qualificação dos quadros para o ensino superior e pesquisa. O fomento da 

Capes se dá, fundamentalmente, pela concessão de bolsas no país e no exterior e pelo apoio às 

atividades de cursos de mestrado e doutorado e projetos a ele associados. Atualmente são 

distribuídas 21 mil bolsas de mestrado e doutorado no país, através dos programas de pós-

graduação, e cerca de 1.500 bolsas no exterior – grifos meus (CAPES, 2001, p. 4). 

 

O sistema de avaliação da CAPES (na íntegra em anexo ao final deste trabalho), 

instituído em 1976 possui princípios que, apesar de não coincidirem com os termos da 

Reforma Gerencial do Estado, dão indícios de que a ideologia gerencialista não aportou 

repentinamente em 1990 em terreno público, mas foi se construindo gradativamente na 

história, o que reforça a ideia de intertextualidade na análise do discurso. Na 

configuração manifesta do discurso acima, “padrão de excelência” está diretamente 

relacionado à “consolidação da qualificação” do corpo docente do Ensino Superior. O 

padrão, por ser verticalizado hierarquicamente, é o que tem a pré-condição de 

consolidar a qualificação. 
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Objetivos explicitados no documento, como padrão de qualidade, estabelecimento de 

metas, aumento da competência, do desempenho e da eficiência se tornaram 

fundamentais para o processo de Avaliação da CAPES e a evolução da Pós-Graduação, 

assim como para a definição de sua política de desenvolvimento. O gerencialismo, 

como se pode perceber, faz parte da intertextualidade manifesta do discurso, contida na 

interdiscursividade subjacente à lógica do pensamento hegemônico. 

 

A atribuição da escala de 1 a 7 expressa o reconhecimento do Programa de Pós-

Graduação, assim como sua renovação a cada triênio, que precisa ser, no mínimo, igual 

a 3. Além disso,  

 

Os dois processos - avaliação dos programas de pós-graduação e avaliação das 

propostas de novos programas e cursos - são alicerçados em um mesmo conjunto de 

princípios, diretrizes e normas, compondo, assim, um só Sistema de Avaliação, cujas 

atividades são realizadas pelos mesmos agentes: os representantes e consultores 

acadêmicos (CAPES, 2012). 

 

Pode-se perceber em todos os termos grifados a presença massiva da ideologia 

gerencialista, a “nova forma” de gerir os negócios de Estado que teve seu início nos 

governos Tatcher (Inglaterra) e Reagan (Estados Unidos da América) ainda nos anos de 

1980, e que aportou no Brasil a partir da Reforma do Estado de 1995, capitaneada pelo 

então Ministro Bresser-Pereira e materializada no Plano Diretor da Reforma do Estado – 

PDRAE, a partir da qual o padrão da gerência privada desceu suas âncoras na 

Administração Pública. 

 

Quanto ao PDRAE, pode-se fazer uma demonstração da afirmativa acima pela extração 

de alguns trechos do documento, como os seguintes, onde os grifos são meus: 

 

O paradigma gerencial contemporâneo, fundamentado nos princípios da confiança e da 

descentralização da decisão, exige formas flexíveis de gestão, horizontalização de estruturas, 

descentralização de funções, incentivos à criatividade. Contrapõe-se à ideologia do formalismo 

e do rigor técnico da burocracia tradicional. À avaliação sistemática, à recompensa pelo 

desempenho, e à capacitação permanente, que já eram características da boa administração 

burocrática, acrescentam-se os princípios da orientação para o cidadão-cliente, do controle 

por resultados, e da competição administrada. [...] O modelo gerencial tornou-se realidade 

no mundo desenvolvido quando, através da definição clara de objetivos para cada unidade da 

administração, da descentralização, da mudança de estruturas organizacionais e da adoção de 

valores e de comportamentos modernos no interior do Estado, se revelou mais capaz de 
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promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços sociais oferecidos pelo setor 

público. A reforma do aparelho do Estado no Brasil significará, fundamentalmente, a 

introdução na administração pública da cultura e das técnicas gerenciais modernas. 

(PDRAE, 1995, p. 8 e 9). 

 

 

Este padrão ‘moderno’ de gestão invadiu a Administração Pública como uma onda 

gigantesca, pois o PDRAE estabeleceu novas normas, diretrizes e metas para a gestão 

do Estado em seus mais variados setores. A Educação Superior e a Pós-Graduação não 

ficaram de fora. O discurso construído teve a intenção de inserir todo o aparato do 

Estado na lógica do pensamento hegemônico e, ao mesmo tempo, fazê-lo (o Estado) 

disseminar e engendrar pontos específicos dessa ideologia, como se verifica na última 

frase acima em negrito. 

 

O que se verifica nos princípios da CAPES em relação ao Ensino Superior atualmente é 

que eles estão em total conformidade com o padrão estabelecido pela Reforma de 1995, 

que ficou conhecida no âmbito da Administração Pública como Reforma Gerencial. O 

controverso Sistema de Avaliação dos Programas de Pós-Graduação efetuado pela 

CAPES reafirma o compromisso com esse “modo” de gerir, claramente embasado nos 

princípios neoliberais que varreram o mundo do centro para a periferia. O interessante é 

que se pode perceber indícios ainda bem nebulosos dessa ideologia gerencialista, 

mesmo que não sistematizada – o  que se pontuou há pouco como um ‘aparente’ 

anacronismo discursivo – no modo de gestão da CAPES ainda nos idos das décadas de 

1970 e 1980, tendo como principal exemplo o desempenho exigido pela organização no 

cumprimento de metas (notas) pelas universidades embutido no sistema de avaliação. 

Explica-se isto porque as ideologias não nascem da noite para o dia – por isso o 

‘aparente’ anacronismo – nem se autogeram; elas são construídas historicamente de 

modo gradativo, para de possibilidade se tornar realidade. 

 

Mas a ideologia obscurece a realidade ou, pelo contrário, mostra-a tão claramente que 

esta se torna uma espécie de ficção? A ideologia nos aproxima ou nos afasta do real? 

Zizek diz que é preciso ter discernimento do “núcleo duro do Real” no que “percebemos 

como ficção” (ZIZEK, 2003, p. 38). A ficção tende a nos afastar da realidade real, mas 

ela não existe se não existir com ela a realidade que lhe dá sentido. Mészáros (2008, p. 

8) reitera essa necessidade do real na ideologia dizendo que o que a define como tal não 

é a alusão a um “discurso científico imaginário, mas sua situação real em um 

determinado tipo de sociedade”. 
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O sistema de avaliação tão comentado ao longo deste trabalho pode ser entendido como 

parte dessa realidade ficcional que, na verdade, existe como aparência de algo 

subjacente, mais profundo, que é a questão da dominação e da exploração em si, onde se 

encontra a dureza do real; esse sistema apresenta “claramente as coordenadas do 

excesso estrutural do poder do Estado” (ZIZEK, 2003, p. 41) em relação à universidade 

e à produção científica. 

 

O modo de gestão da CAPES é parte de um projeto de poder, de manutenção do status 

quo que carrega em si conteúdos ideológicos igualmente poderosos (MÉSZÁROS, 

2008, p. 7). O que se questiona aqui não é somente a aparência do real representada pela 

organização CAPES, mas o Real real (ZIZEK, 2003, p. 41), que é o sistema que 

mantém essa lógica de exploração das mentes pensantes de forma que as torna 

produtoras da mercadoria chamada conhecimento. 

 

A questão aqui não é o instrumento de avaliação em si, mas a forma pela qual esse 

instrumento é utilizado, aí está o ponto nevrálgico: a CAPES optou por um modelo 

taylorista de produção de conhecimento científico, com a avaliação baseada no controle 

e manutenção de poder, o que tem gerado inúmeras discussões na comunidade 

acadêmica. O comando e o controle são inerentes ao modelo em questão. 

 

Maccari, Lima e Riccio (2009, p. 1)) dissertam acerca do modelo de avaliação da 

CAPES e constatam que 

 

a avaliação como controle é uma ideia demasiadamente estática e fechada, recorrentemente 

associada à ideia de castigo, utilizada para vigiar e punir (FOUCAULT, 1983). Para torná-la 

eficiente é indispensável que sua função (antes restrita ao controle) se transforme em um 

processo e por isso mesmo evolua da coleta, seleção e tratamento de dados e informações, para 

interpretação e conversão em conhecimento passível de ser disseminado, contribuindo de forma 

dinâmica, aberta e construtiva para a tomada de decisões. 

 

 

Ainda segundo os autores acima, com a aceleração do processo de criação de cursos de 

mestrado e doutorado, a organização optou na década de 1970 por um sistema de 

avaliação que perdura até os dias de hoje e que sofreu poucas mudanças em quase 40 

anos de aplicação: 

 

A rápida e expressiva expansão dos programas de pós-graduação trouxe consigo a preocupação 

com a qualidade das atividades por eles desenvolvidas. Atenta para a necessidade de um maior 
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controle sobre os cursos, e procurando aprimorar seu processo de distribuição de bolsas e 

auxílios, a Capes começou a desenvolver nesse período uma sistemática de avaliação, a ser 

implementada através das comissões de consultores. A primeira delas foi realizada ainda em 

1978, após algumas experiências que permitiram a definição do quadro metodológico 

(MACCARI, LIMA e RICCIO, 2009, p. 21). 

 

 

Wood (2003, p. 46)) fala da questão do controle no sistema capitalista em nossos 

tempos sendo feito de forma tão disciplinado e organizado quanto despótico, como o era 

no taylorismo; não há mais o chicote na mão do feitor como no regime escravista, mas 

sim “novas formas de controle direto de classe passam para as mãos “impessoais” do 

Estado”, que “exerce um controle sem precedentes sobre a organização do tempo (grifo 

da autora), dentro e fora do processo de produção”. 

 

A questão desta avaliação gerencial (grifo meu), com ênfase no custo/eficiência, 

perpassa praticamente toda a introdução do livro CAPES, 50 Anos antes do conteúdo 

ipsis literis das entrevistas, como no trecho a seguir, onde os grifos são meus: 

 

A questão agora não mais seria assegurar a expansão da pós-graduação no país, e sim 

descentralizar os procedimentos, de modo a garantir a continuidade da atuação da agência. 

Nesse sentido, foi estabelecido todo um processo de transferência, para as universidades e 

programas, da responsabilidade de selecionar, acompanhar, pagar e avaliar o desempenho 

dos alunos bolsistas, cabendo à agência apenas a função de promover uma melhor e mais ampla 

avaliação dos programas e dos alunos. 

Tendo por eixo todo um debate com a comunidade acadêmica em torno da questão da avaliação 

e da qualidade dos programas de pós-graduação, a Capes desenvolveu ações voltadas para a 

montagem de um sistema de monitoração e avaliação desses programas, visando com isso a 

geração de indicadores de custo/eficiência. Se, na gestão anterior, chegara-se a colocar a 

questão da legitimidade do processo de avaliação, agora, com Moura Castro, o ponto 

nevrálgico passara a ser o aperfeiçoamento da sistemática da avaliação (CAPES, 2001, 

p.24). 

 

Ao mesmo tempo em que se ‘descentraliza os processos’, monta-se ‘um sistema de  

monitoramento’, ou seja: a liberdade administrativa da universidade acaba onde começa 

o poder de vigilância do Estado, o que ocorre de modo a gerar um ambiente de tensão. 

O esgotamento do modelo inicial de avaliação dos programas e universidades, que 

constava dos conceitos de A a E, levou a este novo patamar de avaliação no ano de 

1998, não menos polêmico e fonte de divergências no meio acadêmico. As 

universidades e programas passariam a ser avaliadas com conceitos de 1 a 7, sendo o 

último para programas que alcançassem projeção internacional no âmbito acadêmico: 

 

No entanto, de todas as alterações promovidas no período, a mais significativa foi a do sistema 

de avaliação, implementada a partir de 1998, após um longo período de discussões internas, com 

o objetivo de criar novo estímulo para que os programas de pós-graduação buscassem maior 

qualidade, em níveis internacionais. Nesse sentido, foram introduzidas novidades como a 

escala numérica de 1 a 7, de modo a permitir uma maior diferenciação entre os programas — 
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alteração consolidada já na rodada realizada em 2001 —, e a medição da qualidade dos 

programas segundo sua inserção internacional (CAPES, 2001, p. 26). 

 

 

Neste registro observa-se o atrelamento da qualidade dos Programas de Pós-Graduação 

à internacionalização: quanto maior a projeção em nível internacional, maior o conceito 

do Programa. Com isso, o crescimento do poder da CAPES se materializa 

principalmente na padronização do uso de seu Sistema de Avaliação pelo CNPq e 

também pela FINEP, fato que influi diretamente na cristalização uma elite de 

pesquisadores através do ciclo “produção-financiamento-produção”, nas palavras do 

diretor Darcy Closs, com grifos meus: 

 

Entre suas primeiras decisões destaca-se um compromisso assumido pelas agências de fomento 

de acatar coletivamente as decisões dos Comitês de Assessores, mantendo ou interrompendo o 

financiamento; foi firmado um acordo de cavalheiros: a classificação da Capes valia também 

para a Finep, o CNPq e outras agências. Sem o aval da classificação da Capes, auxílios e bolsas 

não eram concedidos. Naquela fase de implantação e de busca da qualidade, foi fundamental as 

agências trabalharem integradas. [...] Os critérios haviam sido estabelecidos pelos Comitês de 

Assessores e acatados pelo GTC. Já havia avaliações anteriores dos Comitês, mas o GTC (Grupo 

Técnico de Coordenação) também examinava o formato institucional. Desde que a Capes se 

consolidou como agência de pós-graduação, sua classificação dos cursos em A, B, C, D e E — 

sistema recentemente “apropriado” pelo Provão do MEC— passou a ter grande impacto junto às 

universidades. A própria Finep via nessa classificação da Capes uma forma de convalidar os 

auxílios que estava dando aos cursos. E realmente, os primeiros cursos a receberem A e B 

eram aqueles que geralmente já estavam sendo financiados pela Finep e continuaram a ser, 

durante toda a década de 1970 (CAPES, 2001, p. 78). 

 

 

Ou seja, quem produz mais (de acordo com o padrão de publicação da CAPES) recebe 

maior financiamento e, por receber maior financiamento, produz mais. Isto virou um 

círculo vicioso no meio acadêmico, onde há quase meio século as mesmas instituições 

‘de ponta’ são as que recebem maior fomento à pesquisa. 

 

O Sistema de Avaliação da CAPES, de início, já enfrentou resistência por parte da 

comunidade acadêmica, que se sentia ferida em sua autonomia, tão celebrada no nível 

do discurso, mas que não se efetivava na ‘ordem do dia’, com a pressão do fator 

financiamento ditando as regras do jogo, o que se confirma no trecho a seguir, onde os 

grifos são meus, ainda no depoimento de Darcy Closs: 

 

Em 75, na primeira rodada de avaliação, um número considerável de cursos negou-se a 

preencher os formulários enviados. Formulários que solicitavam dados absolutamente 

corriqueiros: número de doutores, disciplinas dos cursos, número de alunos admitidos 

anualmente, número de diplomados — isto é, o fluxo anual —, cópias de meia dúzia de 

dissertações ou teses, produção científica individual dos professores. Enfim, o normal, que se faz 

até hoje com qualquer curso de pós-graduação. Esse era o material que os Comitês de Assessores 

examinavam, resultando na classificação e distribuição de cotas de bolsas. Inicialmente, os 
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Comitês negaram cotas de bolsas para os cursos que não tivessem preenchido os formulários. Ao 

tomarem conhecimento de que o GTC apoiava essa decisão através das agências de fomento, 

rapidamente as instituições passaram a enviar regularmente os dados e os formulários, tornando-

se uma rotina válida até hoje. Esta distribuição descentralizada, transferindo para as 

instituições a responsabilidade de alocar as bolsas e acompanhar a produtividade científica e 

acadêmica, representava uma espécie de talão de cheques concedido diretamente às instituições 

de ensino com pós-graduação. Em pouco tempo o processo consolidou-se junto à comunidade 

acadêmica (CAPES, 2001, p.78-79). 

 

Aliada a este fator econômico, a questão política também se torna visível com relação à 

avaliação da CAPES, mesmo quando esta foi alvo de um grande protesto feito pela USP 

no longo trecho a seguir da entrevista dada por Angela Santana, assessora da Diretoria 

Geral da CAPES entre 1979 e 1982 – leia-se gestão de Claudio de Moura Castro – que  

teve a seguinte visão do ‘vazamento’ das informações da avaliação dos Programas 

através de uma reportagem no jornal O Estado de São Paulo (os grifos são meus): 

 

No início, havia um livro de capa preta, que continha os critérios da avaliação.Os funcionários da 

Capes que possuíam uma cópia tinham que mantê-la trancada na gaveta, até que um dia o 

próprio Cláudio, que não concordava com esse segredo, vazou a história. Ele declarou:“Não tive 

culpa.A jornalista pegou o livro preto.”A jornalista Rosângela Bittar, que trabalhava no Estadão, 

fez uma matéria sobre a avaliação da pós-graduação da USP, que tinha muitos cursos com 

conceito D. Naquela época, muitos cursos da USP não prestavam todas as informações 

solicitadas pela Capes para efetivar a avaliação; daí os conceitos baixos. Instalou-se uma crise. 

Tenho uma forte desconfiança de que foi o próprio Cláudio quem vazou essas informações, 

porque ele dizia: “Não tem sentido escondermos isso; são os programas que têm que melhorar. A 

avaliação não é uma forma de punição ou premiação feita pela agência de forma 

autoritária; tem que ter feedback, ser transparente, para o programa saber onde precisa 

melhorar.”A partir desse episódio, a Capes passou a divulgar os resultados da avaliação. Com 

isso, os cursos passaram a se preocupar mais com a qualidade da informação prestada à 

Capes.Ganhou a avaliação, ganharam os cursos e ganhou a sociedade, que agora dispõe de um 

serviço, a avaliação, de melhor qualidade (CAPES, 2001, p. 139).  

 

Temos a seguir para o mesmo acontecimento a visão do diretor Claudio de Moura 

Castro, sucessor de Darcy Closs, isto é, sobre o protesto contra a avaliação, o qual 

chama “calibragem da pós-graduação”, onde os grifos são meus: 

 

Inicialmente, passamos a divulgar as notas A; quando não havia A, publicávamos as notas B. Era 

uma política deliberada, mas sem movimentos bruscos, que pudessem frustrar o sistema. Pois 

bem, pouco depois de minha saída, alguém entregou à jornalista Rosângela Bittar o livro das 

avaliações, e ela publicou uma matéria de página inteira em O Estado de S. Paulo com os cursos 

que tiveram conceito E, entrevistando todos os responsáveis. Foi um protesto generalizado. A 

USP, evidentemente. Como é muito grande, não é uma instituição homogênea; tem mais cursos 

A do que todas as outras, mas também tem mais cursos E do que todas, tem lixo enorme. Então, 

os responsáveis pelos cursos E tentaram fazer, através do Estadão, um movimento para 

desqualificar a avaliação. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque a essas alturas — já era 

a gestão do Edson Machado na Capes — dezenas de professores da USP já tinham sido 

consultores da Capes, e o pró-reitor de pós-graduação, Pascoal Senise, era o presidente da 

comissão de química da agência. Na hora em que esse pessoal dos cursos E se juntou para 

desmoralizar a avaliação da Capes, do alto de seu Olimpo químico, o Senise reagiu: 

“Absolutamente! A avaliação é perfeitamente respeitável, não tem nada do que os senhores estão 

falando. Se receberam conceito E, é porque merecem.” Enfim, o protesto acabou reforçando a 

avaliação; ficou uma coisa irreversível. E não houve mais protestos. O interessante é que 
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antes de a Capes iniciar a publicação das notas, alguns pró-reitores, como o Gehrard Jacob, da 

UFRS, já as divulgavam internamente. Mas uma universidade não tem “internamente”; divulgou, 

está na rua. Em seguida, o pró-reitor da UFMG passou a fazer o mesmo, e algumas pós-

graduações que tinham conceito A, afixavam na porta seu conceito, pois era uma 

qualificação para elas. Outro passo importante — hoje dá algum problema, mas o ganho é 

maior que a perda — foi a padronização da distribuição de um dinheirinho que a Capes 

tinha para laboratórios, para manutenção de estudantes. Encomendei ao Ubirajara — 

matemático, funcionário da Capes, que depois foi diretor — um algoritmo para distribuir os 

dinheiros proporcionalmente às notas da avaliação; aí acabou definitivamente o balcão (CAPES, 

2001, p. 92-93). 

 

No longo trecho pode-se observar a circulação de nomes entre as organizações CAPES, 

USP, UFMG, deixando claro o cenário político que regia a primeira: conseguiu abafar 

um protesto de uma instituição enorme como a USP que tinha o apoio da mídia –  um 

jornal de circulação nacional como O Estado de São Paulo – por haver nomes de peso 

da própria USP em relação íntima com a CAPES, reforçando ainda mais o sistema de 

poder da organização. Apesar do reconhecimento de que o sistema da avaliação pode 

gerar distorções, como no depoimento de Claudio de Moura Castro: 

 

Já vinha do tempo do Darcy a prática de dar mais bolsas para os programas que conseguissem 

conceito A. Talvez uma das mais poderosas explicações para o êxito da pós-graduação no Brasil 

seja esse vínculo automático entre nota, número de bolsas e auxílio financeiro aos programas. 

Claro, é um mecanismo que acaba cometendo injustiças; hoje, as pessoas reclamam de 

certos exageros mas, de qualquer maneira, é uma arma de um poder extraordinário (grifo 

meu), que eliminou completamente qualquer vestígio de clientelismo (CAPES, 2001, p. 93). 

 

Ou seja: além de instrumento para uso do poder ‘extraordinário’, no trecho anterior a 

este o entrevistado diz que o sistema de avaliação tornou-se irreversível. Assinala-se 

neste termo – irreversível – a postura ideológica de ‘as coisas são assim e não se pode 

mudá-las’, a tal inevitabilidade imposta pelo pensamento hegemônico que esvazia o 

conteúdo coletivo de luta. Além disso, o último registro faz a crítica ao clientelismo, 

que é combatido com o uso do poder. Porém, o que se verifica num trecho mais adiante 

da entrevista de Claudio Moura de Castro – diga-se de passagem, a que mostra mais 

claramente os componentes da política de funcionamento ‘das coisas’ dentro da CAPES 

– que esse clientelismo (grifo meu) continuava em vigor nas práticas diárias da 

organização: 

 

Eu liderava um bom time, a começar pelo Domingos Vieira Gomes, que levava semanalmente 

uns bombonzinhos  para a pessoa que cuidava do orçamento no MEC. Assim, quando havia 

um negócio no primeiro ou no segundo grau, que não desembolsava, o Domingos recebia 

um recadinho da pessoa que ganhava os bombonzinhos: “Esse programa não está 

desembolsando. Vamos ter problemas.” Aí, a Capes entrava em regime de guerra, minha sala 

era transformada em teatro de operações: varávamos a noite redigindo um projeto, cheio 

de charme. No dia seguinte, fresquinhos, íamos ao Portela, dizendo: “Ministro, temos aqui um 

projeto maravilhoso.” Ele olhava: “Que maravilha, que eficiência! Pena que não haja dinheiro”. 

Eu replicava: “Existe um fundo que o senhor não está conseguindo gastar e vai dar problema. Se 



59 
 

nos der esse dinheiro, faremos tudo direitinho. Pode ligar para o Orçamento para confirmar”. Ele 

telefonava, e aquela pessoa confirmava: “De fato, há um dinheiro parado aqui, que não estamos 

conseguindo desembolsar”. Ele, então, cedia: “Está bem, pode pegar” (grifos meus) (CAPES, 

2001, p. 97). 

 

 

A sequência de palavras no diminutivo – bombonzinhos, recadinho, fresquinhos, 

direitinho – parece querer minimizar a complexidade do cenário descrito do uso do 

recurso público em questão. Isto depois do entrevistado criticar o clientelismo e exaltar 

a meritocracia. “Curiosamente”, a questão da meritocracia em detrimento do 

clientelismo é exaltada por Claudio Moura de Castro quando ele fala dos militares no 

poder: 

 

Curiosamente, as equipes do regime militar eram constituídas à base do mérito mesmo; a 

escolha era tecnocrática, havia uma preocupação com a competência. O próprio Portela 

cometeu erros horrendos, mas sempre tentando acertar. O militar é meritocrático por 

natureza. Então, o governo militar nunca nos incomodou; dentro do MEC, o militarismo 

nunca foi um tema, e ainda menos com o Ludwig. Ele foi um dos ministros mais gentis, mais 

afáveis, mais fáceis de tratar, mais educados que passaram pelo MEC. 

General premiado, muito bem cotado no Exército, era o trouble shooter da Força; quando o 

negócio estava ruim, mandavam o Ludwig. E ele levou o Sérgio Pasquali, um magnífico 

administrador. Acho que aquela equipe foi a melhor que o MEC já teve até hoje, todos 

escolhidos por mérito próprio (grifos meus) (CAPES, 2001, p. 98). 

 

 

As relações políticas e de camaradagem entre militares e CAPES aparece também na 

questão do “veto ideológico” às bolsas e auxílios, ainda no trecho reproduzido abaixo, 

onde os grifos são meus: 

 

Só quando assumi a direção da Capes é que fiquei sabendo do que se tratava.  O candidato 

preenchia dois formulários de pedido de bolsa: um ia para os consultores e o outro para o SNI. 

Após analisar o processo, a primeira coisa que os consultores faziam era dar com a língua nos 

dentes: “Nós aprovamos.” Quando vinha o veto ideológico — não podíamos dizer que era um 

veto ideológico — e dizíamos que o pedido não tinha sido aprovado, os consultores diziam: 

“Não, senhor, nós aprovamos!” Criava-se uma situação extremamente desagradável. Poucos 

meses depois de eu assumir, o Guilherme de la Peña, que tinha fortes ligações militares, me 

disse: “Esse negócio de veto ideológico a gente resolve com a maior facilidade. Tenho um 

conhecido no SNI, o coronel Nini, que é uma maravilha e resolve isso num instante.” Era, 

nada mais nada menos, que o então coronel Newton Cruz. Marcou uma reunião, e lá fomos 

nós, junto com Joaquim Falcão; Pascoal Senise, da Química da USP; Fábio Wanderley Reis, da 

UFMG; José Ellis Ripper Filho, da Unicamp; enfim, os melhores consultores da Capes. Numa 

sala muito grande, Nini muito afável, começamos a conversar — os vetos ideológicos eram mais 

ou menos 5% do total. Ele aí pegou um processo e disse: “Olhem essa figura aqui: quer dinheiro 

do Brasil para fazer um doutorado, mas fez greve aqui, organizou não-sei-o-quê, e agora quer 

fazer um doutorado em ciência política na Inglaterra. Vai é falar mal do Brasil. Não há nenhuma 

razão para o governo financiá-lo”. Foi então que eu disse: “Coronel, pense o seguinte. São todos 

professores universitários, que vão dar aulas pelo resto da vida. Há duas opções: eles ganham a 

bolsa, vão para o exterior, vão levar uma vida de cão; se quiserem falar mal do Brasil não vão ter 

quem os ouça, porque estão todos estudando, com medo de levar bomba no doutorado. Passarão 

um tempo escrevendo a tese e vão voltar satisfeitos. A segunda opção é muito pior. Todos eles 

sabem que receberam um veto ideológico; como vão ser professores por mais 20 ou 30 anos, vão 
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passar o resto da vida falando mal do Brasil e do governo militar. Portanto não é um bom 

negócio vetar essas pessoas.” Ele resistia, resistia. Depois de 40 minutos de uma conversa difícil, 

o Nini disse: . “Dr. Castro, o senhor tem razão no que falou. Só tem uma coisa: o SNI não veta, 

só recomenda que não se conceda a bolsa. Vamos fazer o seguinte: nós continuamos não 

recomendando alguns, mas o senhor dá a bolsa assim mesmo”. Acertamos com a DSI, a Divisão 

de Segurança e Informação, braço do SNI em todos os ministérios, e acabou o problema; nunca 

mais houve veto ideológico. Assim, tenho uma dívida de gratidão com o coronel Nini. Eliminou 

uma grave dor de cabeça da minha gestão (CAPES,2001, p. 98-99). 

 

 

Ainda com relação ao poder dos militares dentro da CAPES, há mais um trecho na 

entrevista de Suzana Gonçalves: 

  

Em primeiro lugar, devo dizer que sequer fui consultada se queria ou não ser diretora da 

Capes. Mas vou contar como as coisas se passaram. Sou mineira de Santa Luzia, e minha mãe 

pertence à família Viana, muito numerosa; entre seus membros estão o historiador Hélio 

Viana e sua irmã Argentina. Esta, que faleceu cedo, casou-se com Humberto de Alencar 

Castelo Branco, que em 1964 tornou-se presidente da República. [...] A atmosfera era essa, 

por isso tomei muitos cuidados ao chegar. Mas Deus ajudou, e as coisas funcionaram. Durante 

todo o tempo tive que lidar com um personagem meio misterioso, uma espécie de “olheiro” 

do SNI — eles estavam em todos os ministérios. No governo Castelo Branco o “olheiro” era 

também professor, uma pessoa que me dava a impressão de ser muito equilibrada e nunca 

permitiu absurdos e intromissões indesejáveis (grifos meus) (CAPES, 2001, p. 45). 

 

 

Primeiramente, observa-se o poder familiar para o preenchimento de cargos públicos, 

um modelo histórico de se proceder em relação à res publica no Brasil. Segundo, a 

naturalização do poder e do terror exercidos pelos militares, os quais ditaram todas as 

regras no pós-64. Novamente Suzana Gonçalves fala a respeito da violência 

institucionalizada pelo Regime: 

  

Os maus vezos ainda continuaram a existir no Brasil, não é porque houve a Revolução que tudo 

mudou; ainda havia aquela tentativa de comércio entre os mais poderosos. O presidente 

Castelo Branco, do meu ponto de vista, tinha uma vocação realmente democrática, mas foi 

praticamente deposto pelo general Costa e Silva e a turma da caserna. [...] O governo Costa 

e Silva realmente endureceu, mas o seguinte foi pior, o do Médici. Apesar de seu ar 

tranquilo, seu governo foi o pior de todos, inclusive com sacrifício de vidas. Quando voltei à 

Capes, como assessora de Programas, o agente do SNI não era mais aquele professor do período 

inicial, mas um militar. Para mostrar eficiência, fez um questionário: tínhamos que preencher o 

nome do bolsista, sua proveniência, seus compromissos com a Capes. Depois, para serem 

respondidas pelo bolsista, vinham umas perguntinhas, entre as quais uma totalmente risível: 

“Gosta de música? Quais são os seus autores preferidos?” Obviamente, se fosse um comunista de 

verdade, só responderia Mozart e Beethoven, porque era escolado, mas se não fosse e escrevesse 

Geraldo Vandré, estaria perdido (grifos meus) (CAPES, 2001, p. 53). 

 

 

Aqui, palavras postas em dupla podem dar uma ideia mais clara de como a ideologia 

funciona no nível da subjetividade, isto é, no modo como os indivíduos interiorizam a 

realidade: ‘comércio’/’poderosos’, ‘tranquilo’/’pior’. Os poderosos disputam entre si, 

fazem comércio na esfera pública; o governo com o ‘ar mais tranquilo’ foi o mais 
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sangrento. Ainda, apesar de militar, um governo tinha ‘vocação democrática’, sendo 

deposto por um que ‘endureceu’ mais.  

 

Pode- se perceber, aí, que a disputa pelo poder, além de ocorrer entre classes, ocorre 

entre intraclasse, ou seja, entre os próprios dominantes.  Assim como na relação com a 

Ditadura Militar, vários trechos deixam claro também esta relação de constante tensão, 

paradoxalmente ao clima de camaradagem da organização com o poder militar entre 

CAPES, CNPq e o próprio MEC. O trecho a seguir da entrevista do presidente Edson 

Machado da Silva ilustra a problemática da correlação de forças entre os três órgãos da 

administração federal, que precisou movimentar um séquito interministerial para 

resolver as questões entre os três entes federais: 

 

Quando assumi, encontrei uma comissão interministerial de pós-graduação, criada pelo 

ministro Jarbas Passarinho para tratar principalmente da dificuldade de relacionamento 

entre o CNPq, a Capes e o MEC, diante de evidentes superposições de atuação dos três. Já 

vinha sendo apontada a necessidade de se fixar mais claramente atribuições e responsabilidades, 

pois era nítida a necessidade de o Brasil dar um impulso maior ao seu ensino de pós-graduação, 

revendo certos conceitos e mecanismos (grifos meus) (CAPES, 2001, p. 106). 

 

 

A relação entre CAPES e CNPq era delicada, perpassada por muitos conflitos por causa 

da superposição de tarefas e mesmo pelo ‘clima’ que o Regime Militar instaurara, nas 

palavras de Celso Barroso Leite, que também presidiu a CAPES nesse período: 

 

Tomei a iniciativa de fazer uma visita ao general Artur Façanha, presidente do CNPq, para 

mostrar-lhe a conveniência de trabalharmos em conjunto. Como enveredamos por uma conversa 

sobre futebol, eu disse: “General, sem saber o que o outro está fazendo, correndo para trás e para 

diante, a gente fica parecendo o ataque do Flamengo, que às vezes quase faz gol contra, porque 

está completamente biruta.” O general, que até então estava muito formal, também era torcedor 

do Flamengo e gostou da informalidade; assim, passamos a conversar sobre a conveniência de o 

CNPq cuidar de uma coisa e nós, na Capes, de outra. Eu disse: “Vamos, em primeiro lugar, 

trocar informações de maneira mais institucional, para evitar que uma pessoa se candidate a 

bolsa nas duas instituições” (CAPES, 2001, p. 59-60). 

 

A falta de liberdade administrativa é clara nesse período, conforme o trecho a seguir: 

 

Eu me considerava principalmente um administrador, porque não sou especialista em educação. 

É claro que às vezes vinha um projeto com o qual eu não concordava, mas não me recordo de ter 

participado de discussões no MEC sobre as políticas para a Capes. Eu era um executor, cuidava 

da administração; a política mais geral já chegava pronta para nós, formulada pelo DAU. Eu 

procurava, então, adaptá-la às rotinas da casa, seguindo sempre as instruções — tinha que 

seguir (grifo meu) (CAPES, 2001, p. 63). 
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Ainda dentro do Regime Militar, a CAPES passa por uma grande reestruturação na 

década de 1970, a fim de melhorar seu desempenho enquanto agência não só de 

fomento, mas participante da política com relação ao ensino superior. Os métodos 

originais de avaliação da organização – os conceitos de A a E – já estavam em fase de 

esgotamento, e o governo queria resultados mais satisfatórios. Darcy Closs fala de suas 

ações administrativas ao adentrar na CAPES em 1974: 

 

A primeira grande modificação que introduzi foi acabar com a distribuição individual de bolsas; 

o processo passou a ser institucional, evitando a fragmentação dos investimentos. Esta foi uma 

mudança operacional importante. Mas a preocupação mais geral era a necessidade de 

planejamento: identificar as áreas que precisávamos desenvolver. A partir dos levantamentos que 

mencionei anteriormente, já havia uma visão clara sobre as áreas e cursos com grandes 

necessidades de capacitação de docentes. Por exemplo, a pós-graduação em enfermagem era 

pequena e incipiente, sem condições de atender minimamente às necessidades de formação de 

pessoal docente e de implantação de núcleos de pesquisa. [...] Também foram feitos esforços 

para desenvolver a pós-graduação nas áreas de biblioteconomia, educação e administração de 

empresas (grifos meus) (CAPES, 2001, p. 74). 

 

 

Como esses esforços envolviam as agências de fomento e apoio à pesquisa, a questão da 

tensão entre CAPES A CNPq volta à tona no trecho seguinte ainda da entrevista de 

Darcy Closs,  em relação à qual a solução institucional foi capitaneada pela CAPES: 

 

 
Entre suas primeiras decisões destaca-se um compromisso assumido pelas agências de fomento 

de acatar coletivamente as decisões dos Comitês de Assessores, mantendo ou interrompendo o 

financiamento; foi firmado um acordo de cavalheiros: a classificação da Capes valia 

também para a Finep, o CNPq e outras agências. Sem o aval da classificação da Capes, 

auxílios e bolsas não eram concedidos. Naquela fase de implantação e de busca da qualidade, 

foi fundamental as agências trabalharem integradas (CAPES, 2001, p. 78). 

 
 

Na esteira da Reforma Universitária e com o impacto gerado pelo golpe de 1964, o 

Sistema de Avaliação da CAPES é citado por Edson Machado de Sousa em seus 

primeiros passos, que pode entrar em ação a partir do empoderamento e autonomia 

dados à instituição (os grifos são meus): 

 

Isso mesmo. Consolidou-se um forma pela qual a política de pós-graduação tinha que estar 

vinculada à política universitária, à política de ensino superior do governo, o que era 

absolutamente natural e lógico. Em 1975 apresentamos o I Plano Nacional de Pós-Graduação; 

com a Capes já reestruturada, seu diretor passou a exercer o papel de secretário-executivo 

do Conselho, portanto passou a ter mais presença e numa esfera mais alta, interministerial; 

com isso se fez o renascimento da Capes. Nessa época, implantou-se a ideia de fazer a 

avaliação dos programas de pós-graduação, que começa em 76, ainda em caráter experimental 

(CAPES, 2001, p. 108) 

 

 Estes processos em andamento na CAPES não estavam isolados de um cenário mais 

amplo. No rastro do desenvolvimento associado ao capital internacional, observa-se o 

papel preponderante do Ministério do Planejamento e de organizações como o IPEA na 
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reestruturação educacional de nível superior no Brasil, fruto do imenso esforço pelo 

desenvolvimento exigido pela nova posição do Brasil no cenário capitalista. Exigiu um 

trabalho hercúleo (inclusive ideológico) transformar uma nação eminentemente agrária 

em polo de industrialização pesada, e o governo precisava reunir quem achasse 

necessário para tal tarefa: 

 

...na origem está a experiência da elaboração do Plano Decenal, ainda no governo Castelo 

Branco.  Roberto Campos, ministro do Planejamento, montou o Epea, Escritório de Pesquisa 

Econômica Aplicada, “pai” do Ipea, e montou equipes para cada setor de governo: agricultura, 

transporte, indústria, saúde, educação etc. Obviamente, o trabalho inicial foi de avaliação e 

diagnóstico: o que acontecia em cada área, quais eram as deficiências, quais eram os sucessos, o 

que foi feito de bom, o que não funcionou. Esse trabalho acabou gerando dentro do Epea uma 

competência que não existia nos ministérios setoriais. Seus técnicos eram, majoritariamente, 

jovens com pós-graduação no exterior, gente que vinha com concepções mais avançadas, 

adquiridas nas universidades americanas, principalmente, e em algumas europeias. A área 

de recursos humanos tinha uma concepção bastante abrangente: educação, trabalho, emprego, 

capacitação e mão-de-obra e saúde. Essa concepção acabou gerando a criação do Centro 

Nacional de Recursos Humanos, dirigido por Arlindo Lopes Correia, e trazendo junto a ideia de 

que era preciso criar competência dentro dos ministérios setoriais. Nesse contexto surge, dentro 

do CNRH, um grande projeto de cooperação internacional, com recursos do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento-Pnud e envolvendo todas as agências das Nações 

Unidas: Unesco, OIT, FAO, OMS, com o objetivo de alocar peritos dessas organizações nas 

secretarias-gerais dos ministérios setoriais — apenas a coordenação do projeto ficou com o 

Ipea, já então transformado em Instituto —, na época, consideradas o órgão central de 

planejamento de cada ministério. Com isso, começou a nascer um relacionamento eficaz entre 

técnicos do Ipea e dos ministérios setoriais, terminando por gerar uma migração dos primeiros 

para outros ministérios — foi o que aconteceu comigo na área de educação. Todo esse processo 

se fortaleceu com a criação da Finep. José Pelúcio teve a visão de entender que o processo de 

substituição de importações estava se esgotando, ia chegar o momento em que o país teria que 

passar a produzir tecnologia, e precisava preparar-se para isso. Ele traz esse enfoque para 

dentro da pós-graduação, que era estritamente acadêmica: o país entrava em processo 

acelerado de industrialização, e não havia onde formar competências; daí o grande salto da 

Coppe e da PUC/RJ (CAPES, 2001, p. 110). 

 

O esforço de cooperação para o desenvolvimento do Brasil nos moldes que estavam 

propostos para a inserção do país no cenário da globalização envolveu a presença de 

organismos internacionais ‘de peso’, como a UNESCO – aqui, o tripé de termos 

‘exterior/concepções mais avançadas/universidades americanas’ atesta a ideologia da 

superioridade internacional – e duas das instituições universitárias nacionais de pesquisa 

‘de ponta’ até os dias atuais: COPPE/UFRJ e PUC/RJ, instituições detentoras de 

grandes recursos e parcerias com empresas nacionais como a Petrobrás, assim como 

internacionais. Há aqui, inclusive, um pensamento de que o fato de Pós-Graduação 

“estritamente acadêmica” ser considerado um elemento de desqualificação, de ausência 

de formação de “competências” dentro do que já é um forte indício da lógica 

gerencialista dentro da gestão da universidade, onde se registra a total dependência da 

tecnologia. Cursos que utilizam a tecnologia como meio e não como fim – como é o 

caso das Ciências Sociais, por exemplo – tendem a ser desvalorizados na lógica do 
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financiamento da CAPES, afirmativa que pode ser demonstrada no trecho a seguir, onde 

os grifos são meus:  

 

Como se poderia negar recursos ao Instituto de Biofísica, por exemplo? Já tinha todas as 

credenciais para receber esses recursos, fortalecer sua posição e criar um curso de mestrado e, 

posteriormente, de doutorado. Com a microbiologia, a mesma coisa; eram institutos da UFRJ 

que tinham conceito internacional. Ou seja, esses recursos foram muito oportunos e 

fecundos para que pudéssemos estimular certas áreas em todo o país. [...]. Passamos a dispor 

de verbas de capital. Com isso e mais esses recursos extraordinários, pôde-se dar um impulso 

muito maior aos centros de excelência. Foi feito um levantamento — com visitas, inclusive — 

em todo o território nacional. Entretanto, as propostas aceitas tinham que demonstrar, 

preliminarmente, que aquelas escolas possuíam uma massa crítica de pessoal docente com 

titulação de pós-graduação e que já estariam credenciadas ou em vias de credenciamento pelo 

Conselho Federal de Educação.[...]. Ciências exatas e tecnologia, que englobava também a 

parte de agricultura. 

E um percentualzinho, só para não dizer que não havia nada, para as ciências humanas e 

sociais; foram sempre as preteridas. É a tal história: é a imposição, a urgência do país, não 

há por que reclamar (CAPES, 2001, p. 143). 

 

Se não há estímulo de políticas de agregação de várias áreas acadêmicas, assim como 

injeção de recursos em áreas potenciais, e só se distribui ‘mais aos mesmos’ (grifo 

meu), isto impossibilita a criação de um círculo virtuoso que desenvolva as áreas 

concomitantemente: os centros de excelência são os que teoricamente menos precisam 

de injeção de recursos, pois já estão desenvolvidos – estabelecendo, inclusive, parcerias 

que não envolvem o Estado – e, mesmo assim são os que mais recebem financiamento. 

Por outro lado, ausência de uma ‘política científica’ mais abrangente é totalmente 

coerente com o modelo de Estado que se apoia na ideologia hegemônica – baseada no 

desenvolvimento tecnológico – e, ao mesmo tempo, engendra-a. E isto, no caso 

brasileiro, acompanha a trajetória histórica desde a criação das primeiras escolas de 

Administração ainda na década de 1940 e, consequentemente, na criação de instituições 

como FINEP, CNPq e CAPES. A ideologia neoliberal agravou ainda mais esta 

‘segregação científica’, priorizando as áreas consideradas tecnológicas. 

 

Após o esgotamento do ‘milagre brasileiro’ a economia enfrentou uma crise profunda, 

pois o mundo capitalista entrava novamente em colapso, necessitando de uma profunda 

reestruturação para se reerguer. Os recursos foram escasseando, a crise vinda do 

hemisfério norte estourando por aqui na década seguinte, a questão do petróleo, dentre 

outros, foram fatores complicadores da situação financeira do país em geral, exigindo 

novos esforços da CAPES para administrar sua enorme demanda e “produzir consenso 

em torno de interesses aparentemente inconciliáveis” (FURTADO, 2002, p. 47). 
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Claro que este processo não aconteceu só em torno da educação; foi um processo de 

reestruturação geral, atingindo todos os níveis da sociedade. “Por isso, a reestruturação 

dos Estados representou um caminho mais promissor, mas ao mesmo tempo prenhe de 

limitações para melhorar a posição das forças de trabalho” (WALLERSTEIN, 2007, p. 

58). 

 

A necessidade de realocação dos recursos era, igualmente, urgente. No caso da CAPES, 

esta necessidade não contemplava, como foi visto, programas que possuíam os 

conceitos mais baixos, que tinham que continuar lutando por um lugar ao sol do 

financiamento, porque as universidades que mantinham o padrão de ‘produção’ em alta 

não deixavam de receber recursos por causa dos seus altos conceitos. Isto criou uma 

espécie de confraria entre CAPES e algumas universidades que até os dias atuais é um 

dos maiores pontos de polêmica relacionados à organização. A solução encontrada 

institucionalmente na época foi a seguinte (os grifos são meus): 

 

Foi preciso, com algum tempo e muita discussão no próprio Conselho Superior da Capes, 

encontrar uma forma de identificar aqueles programas que tinham potencial, embora não 

tivessem as notas mais altas na avaliação. Havia ainda a preocupação de tornar os programas de 

fomento mais independentes da apreciação pelos comitês de área. Foi aí que surgiu o famoso 

“algoritmo do Bira”. Ubirajara Alves era diretor de Programas da Capes e, fazendo uso dos 

resultados dos processos de avaliação, criou um sistema de indicadores que possibilitariam 

determinar o volume e o tipo de apoio a ser dado aos programas em função do seu 

desempenho no processo da avaliação. E isso, de uma forma automática, sem precisar 

perguntar aos Comitês. Isso foi aprovado pelo Conselho, e acabamos implantando uma 

sistemática de apoio que era praticamente decidida no âmbito burocrático da agência, não 

dependia de apreciação pelos comitês científicos (CAPES, 2001, p.112). 

 

Como forma de contextualizar o professor Ubirajara Alves no processo da avaliação, 

reproduz-se abaixo um trecho de sua trajetória profissional, com grifos meus: 

 

No inicio de 1966, foi convidado pela UFC para trabalhar como professor visitante, 

posteriormente professor catedrático e titular. Foi ainda coordenador da pós  graduação, diretor 

do Instituto de matemática, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação e coordenador do curso de 

mestrado de matemática da universidade, onde permaneceu até dezembro de 1971. Em 1972, 

volta para o IMPA como pesquisador visitante, permaneceu fazendo pesquisa durante quatro 

anos. Em 1975 tornou-se superintendente de desenvolvimento científico e coordenou todas as 

bolsas de iniciação científicas e auxílios dados pelo CNPQ, trabalhou ainda durante um ano 

como assessor do presidente do CNPQ, nessa ocasião tornou-se servidor efetivo do órgão, 

Ubirajara continuou mantendo vinculo com a UFC e foi cedido ao CNPQ, sem ônus para a 

universidade. 

Em 1980 foi cedido para a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação) para fomentar a pós-graduação. 

Foi coordenador da montagem dos cursos de apoio à pós-graduação, criou diversos programas, 

entre eles o Algoritmo do Bira, que correu o mundo através de uma publicação da 

Neitiours, Programas de apoio às pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação de todo o país, foi 

ainda diretor de programas e presidente do órgão. Participou ainda de uma importante 
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pesquisa de avaliação dos cursos de pós-graduação, solicitada pelo órgão de 

desenvolvimento de Educação da ONU (CORREIO DOS VALES, 2009). 

  

 

Após a contextualização do autor do ‘Algoritmo do Bira’ no âmbito desta discussão, 

volta-se à forma ‘automática’ de avaliação que é executada pela CAPES: ela pode criar 

e cristalizar problemas como, por exemplo, de continuar alocando recursos no eixo 

sudeste/sul (o que nunca deixou de acontecer) e algumas poucas universidades 

nordestinas, enquanto ficam à eterna espera muitos outros programas com 

potencialidades a serem desenvolvidas, mas que não contam com olhar da organização 

para suas idiossincrasias, também de ordem regional. A produção do conhecimento fica 

também, por isso, à mercê de questões geopolíticas, reforçando a manutenção do ‘poder 

científico’ de pequenos grupos. Além de que, não há possibilidade de um algoritmo ter 

a finalidade levar em consideração as questões subjetivas do potencial das 

universidades. E isto é visto como natural e positivo, como se pode observar no trecho 

da entrevista de Angela Santana sobre o aperfeiçoamento da distribuição de recursos 

pela CAPES (os grifos são meus): 

 

Quando assumi a Coordenadoria ainda se usava uma planilha de distribuição de bolsas muito 

antiga, que listava apenas o número de bolsas solicitadas, concedidas e utilizadas; o programa 

nem sempre utilizava todas as bolsas concedidas pela Capes, o que gerava um saldo de bolsas 

e de orçamento no final do ano. Introduzimos outros critérios para distribuição de bolsas; fomos 

sofisticando, agregando mais informações, para efetuar uma distribuição de bolsas mais 

razoável, de acordo com a dimensão e, evidentemente, a qualidade do programa — isso era 

básico (CAPES, 2001, p. 140). 

 

Ou seja: os tão alardeados recursos escassos não eram totalmente utilizados e, quando 

passaram a ser, repetidamente alimentou o sistema dos ‘melhores’, o que traz à tona 

novamente a questão do capital científico (BOURDIEU, 2003) e do prestígio entre 

pares, que se configuram como ‘moedas de troca’ dentro do ambiente acadêmico.   

 

Numa última ilustração neste capítulo do âmbito doméstico da Administração, o longo, 

mas necessário, trecho abaixo relata o resultado a que chegou uma extensa pesquisa 

sobre Programas de Pós-Graduação feita por Guimarães et al (2009, p.13-14), com 

conclusões que possuem validade para este trabalho (os grifos são meus) e que já estão 

claramente explicitadas no próprio texto: 

 

Quanto à diferença entre centralidade e prestígio, faz-se uma ressalva com base em Galaskiewicz 

e Burt (1991), denotando que esses parâmetros não podem ser confundidos, embora estejam 

associados. Enquanto o cálculo da centralidade considera relações recíprocas, o cálculo do 

prestígio considera relações não necessariamente recíprocas. Assim, decidiu-se calcular o 
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prestígio de programas com conceitos 5 e 6, mesmo que não tenham participado da 

pesquisa. Isso porque, esses programas promovem cursos de mestrado e de doutorado e, 

portanto, são considerados programas consolidados, dos quais se espera razoável grau de 

poder e de influência no processo de nucleação de grupos de pesquisa e programas de pós-

graduação em administração no país. Para isso, verificou-se o número de indicações de 

relações que cada um desses programas recebeu de outros programas. Na época da coleta de 

dados, a área de administração contava com oito programas nível 5 e três nível 6. [...]  os 

programas da FGV/SP, USP/SP, UFRGS e FGV-RJ, nessa ordem, são os programas com 

maior nível de prestígio na rede. Pode-se inferir, portanto, que o conceito 6 está associado ao 

prestígio na rede, visto que os três primeiros programas estão classificados nesse patamar. De 

outro lado, aparece também como programa prestigiado o da FGV-RJ, com conceito 5. Isso 

sinaliza que há outros fatores intermediando os resultados de prestígio. Poderia estar ocorrendo, 

por exemplo, o chamado ‘efeito marca’. A FGV é uma das mais antigas escolas de 

administração do Brasil, é reconhecida no Brasil e mantém relações com IES no exterior, tanto 

em seus programas de administração como em outros programas, como economia. Em situação 

semelhante estaria a USP/SP, uma das IES que mais produz conhecimento e tecnologias no 

Brasil, com tradição em diferentes áreas do conhecimento, incluindo administração e economia. 

Outro fator que pode ter influenciado o cálculo do prestígio na rede é a localização 

geográfica dos programas. Cerca de 47% dos programas que indicaram a FGV/SP e 44% dos 

programas que indicaram a USP/SP estão situados no Estado de São Paulo. Dos programas que 

indicaram a UFRGS, apenas cerca de 17% localizam-se no Estado do Rio Grande do Sul, 

enquanto que cerca de 14% dos programas que indicaram a FGV/RJ estão localizados no Estado 

do Rio de Janeiro. Parece claro que nos casos dos programas da FGV/SP e USP/SP a 

proximidade geográfica exerce influência no nível de prestígio desses programas. O 

primeiro é a imagem da IES, o que parece ser aplicável aos programas vinculados à FGV (RJ e 

SP) e à USP/SP. O segundo é a proximidade geográfica, que parece influenciar o nível de 

prestígio dos programas da FGV/SP e USP/SP. O Programa da UFRGS, que aparece como o 

mais central da rede e um dos quatro mais prestigiados, parece não sofrer essas influências, 

possivelmente em função de sua proeminente centralidade. 

 

Com este último exemplo e com os dados expostos ao longo desse primeiro capítulo, 

possibilitou-se demonstrar como a gestão de recursos para a Pós-Graduação está 

embebida da ideologia gerencialista de produção e, ao mesmo tempo, imbricada em 

redes políticas, pactos de camaradagem, cristalização da distribuição da maioria dos 

recursos em poucas universidades, principalmente do eixo Rio - São Paulo (e Rio 

Grande do Sul), com alguns ‘respingos’ no nordeste, em locais específicos, como 

Pernambuco e Ceará, por exemplo, o que confirma a ausência de capilaridade no 

sistema de investimento na pesquisa acadêmica dentro do modelo vigente. 

 

Mas pode-se inferir que isto não ocorre aleatoriamente. O próprio mecanismo de 

avaliação utilizado pela CAPES impede que seja feito um escrutínio dos limites de 

ordem estrutural, assim como das reais potencialidades das universidades Brasil afora. 

O Estado, muitas vezes em parcerias com as empresas privadas, ou mesmo com grupos 

que compartilham do controle dos recursos destinados ao Ensino Superior e à pesquisa, 

distribui estes mesmos recursos aos poucos que considera internacionalizáveis 

(GUIMARÃES et al, 2009), para que o Brasil possua uma ‘vitrine’ da sua produção 

científica no cenário internacional, que se dispõe a serviço da exigências científicas do 

capital, produzindo conhecimentos que serão apropriados pelas grandes empresas 
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privadas, pelas grandes corporações transnacionais. O gerencialismo chega à gestão da 

universidade brasileira estabelecendo regras de produtividade em alto grau, de 

publicação de artigos em série, com uma discussão que toca apenas a superfície das 

questões pertinentes à área de Administração, que é o nosso objeto de pesquisa, o que 

pode ser observado no maior congresso de Administração do país, o EnANPAD. 

 

Os temas ‘em voga’ são apresentados em quantidade, como veremos no capítulo III, 

onde “a lógica de investimento qualitativo em médio prazo se choca com a gestão 

quantitativa do presente. [...] A gestão como ideologia que legitima uma abordagem 

instrumental, utilitarista e contábil das relações...” tem se tornado o modo ‘mais 

eficiente’ de gerir a pesquisa científica. Os médios e longos prazos já não fazem mais 

parte da universidade: “certa concepção de gestão se tornou a ideologia dominante de 

nosso tempo. Combinada com a emergência das práticas gerencialistas, ela constitui um 

poder característico da sociedade hipermoderna” (GAULEJAC, 2007, p. 24, 27 e 33). 

Hipermoderna porque exacerba todos os valores e modos de pensar neoliberais, como a 

competição, o individualismo, a racionalidade instrumental levada ao extremo, a 

dependência generalizada da tecnologia, tudo isso acompanhado de um retrocesso nas 

questões sociais. 

O capítulo que aqui termina intentou fazer uma demonstração, sem nenhuma pretensão 

de esgotar o assunto – o que seria impossível – de como se estabelece a construção 

sócio-política-econômico-ideológica da pesquisa sob a ótica da esfera pública, 

personificada na CAPES, que se compatibiliza e, muitas vezes, até se confunde com a 

dimensão da esfera privada, neste trabalho materializada na ANPAD, que veremos a 

seguir. 
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Capítulo II – A relação entre público e privado na construção e manutenção da 

agenda de pesquisa em Administração: a CAPES e a ANPAD – Associação  

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração  

 

O capítulo anterior possibilitou ver como o Estado brasileiro atua no ordenamento da 

produção científica, assim como se pode observar o processo de regulação efetuado pelo 

Estado em relação ao Ensino Superior e, especificamente para fins deste trabalho, à Pós-

Graduação. A partir deste ponto entra em discussão a relação do Estado com a esfera 

privada, aqui materializada na ANPAD. 

 

Fundada em 1976, a ANPAD fez parte do processo de sistematização da Pós-Graduação 

em Administração no país com vistas a sedimentar o processo de desenvolvimento 

nacional iniciado nos idos de 1950; na verdade historicamente se pode ir mais longe: a 

década de 1930 é palco do início do imenso ‘esforço’ em prol da industrialização do 

país, que vai tomar uma dimensão gigantesca 20 anos depois.  Feita a digressão, não se 

pode negar que também é preciso reunir muitos esforços para se construir uma 

organização que se proponha a sistematizar e veicular a imensa produção acadêmica que 

demanda uma grande área de conhecimento como a Administração. 

 

Os dados deste capítulo foram coletados a partir de pesquisa bibliográfica, mais 

especificamente o conteúdo que aqui se encontra foi resultado da análise do livro 

comemorativo dos 30 anos da ANPAD, lançado em 2006, intitulado Construindo uma 

Associação Científica: 30 Anos da ANPAD – memórias, registros, desafios.  

 

O livro está dividido em seis partes: as parte I e II, contendo 14 capítulos, compõem o 

registro histórico da organização a partir da visão das sucessivas Presidências da 

organização, com destaque para o EnANPAD – Encontro Nacional da Associação de 

Pós-Graduação em Administração; os outros Encontros Setoriais ocupam a parte III, 

com 5 capítulos; a parte IV, que contém 1 capítulo, fala exclusivamente do Teste 

ANPAD; a parte V, também com 1 capítulo, é dedicada às Revistas da ANPAD; a parte 

VI consta de 4 artigos: “ANPAD 30 anos, o ensino como direção estratégica”, de 

autoria de Tânia Fischer; “A ANPAD e a Acreditação”, de Roberto Moreno, presidente 

da ANPAD nos biênios 1997/1998 e 1999/2000; “Avaliação de trabalhos acadêmicos 

no âmbito da ANPAD: apreciações e proposições”, tendo como autor Walter Fernando 

Araújo de Moraes, membro do Conselho Eleitoral da Diretoria da ANPAD em 2012 ; 
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“A Administração Pública e a ANPAD”, de Peter Spink, professor titular da 

EAESP/FGV. Por fim, a obra, além de notas e referências bibliográficas, anexa a parte 

Registros, que elenca temas como Diretoria da ANPAD, Relação de Membros Efetivos 

e Observadores em 2006, Relação das Divisões Científicas, dentre outros, num total de 

10 Registros.  

 

Além deste material, será feita a análise do artigo “A Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Administração nas palavras de seus Presidentes”, da 

seção Documentos e Debates da RAC – Revista de Administração Contemporânea, 

volume 1, nº 1, Janeiro/abril de 1997. 

 

II.1.  “Construindo uma Associação Científica: ANPAD, 30 anos” 

A ciência tem gerado, ao longo da história, pesquisadores que se consideram deuses do 

olimpo acadêmico. Grupos intelectuais que se autorreferenciam como ‘de ponta’- pois 

têm o aval financeiro do Estado para tal – têm sido uma realidade cada vez mais comum 

atualmente. Para estes, é natural que se associem aos seus pares e criem uma rede de 

gravitação de candidatos a pupilos e sucessores em torno de si. A ideia de que o 

conhecimento traz consigo o poder não é algo abstrato: reside nas práticas sociais 

acadêmicas de modo determinante na busca de capital científico (BOURDIEU, 2003), 

que traz consigo o reconhecimento e o prestígio. Como demonstração desta afirmativa, 

a frase “a ANPAD assumiu a fisionomia de uma Academia Brasileira de 

Administração” (FACHIN, 2006, p. 13) – proferida por Carlos Osmar Bertero, duas 

vezes presidente da ANPAD, no período de 2005 a 2008 – não parece ser um discurso 

casual, pelo contrário: ela dimensiona a visão que a organização construiu 

historicamente acerca de si mesma. 

 

No prefácio da obra, Osmar Carlos Bertero (FACHIN, 2006, p. 15-16) disserta acerca 

da Administração sob sua visão da pouca capacidade do Brasil de se afirmar como 

produtor de conhecimento científico: “somos mundialmente um país low profile (grifo 

do autor), pouco influenciando os acontecimentos mundiais e sendo até modesto no 

contexto latino-americano”, “permanecemos isolados”, “continuamos relutantes, 

tímidos e voltados sobre nós mesmos”. Os termos ressaltados entre aspas são códigos 

linguísticos diretamente resultantes da ideologia hegemônica, não são pensamentos 
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fragmentados, soltos, mas fazem parte de um pensamento construído e estruturado para 

que se mantenham as coisas como são (ZIZEK, 1996). 

 

Observa-se, portanto, uma generalização do pensamento que percorre o fluxo da 

produção acadêmica em Administração: o de não sermos capazes de produzir um 

conhecimento próprio que seja reconhecido pela comunidade científica. A partir disto, 

então, existe alguma alternativa? De acordo com essa ideologia – que, diga-se de 

passagem, tem um conteúdo de forte impacto na subjetividade nacional –resta, 

primeiramente, ‘converter’ a produção doméstica em forma de projetos de pesquisa que 

se materializam em artigos ao sistema da internacionalização, para que eles tenham 

maior potencial de aceitação entre os pares, ou que sejam aceitos em revistas nacionais 

consideradas de grande relevância no cenário internacional da Administração: “resta a 

tarefa de aumentar as atividades de publicações da ANPAD. O início foi com os Anais 

dos Encontros da ANPAD. A seguir, tivemos a RAC – Revista de Administração 

Contemporânea que se consolidou como Nacional A no Sistema Qualis” (FACHIN, 

2006, p. 20). 

 

Segundo Zizek (2012, p. 9), a ideologia tem a clara “intenção de neutralizar a 

verdadeira dimensão” do que está subjacente ao discurso hegemônico. Na afirmação 

acima, observa-se especificamente a categoria dialética do fenômeno, corporificado na 

enunciação em si, no que é materializado na fala, na sua intertextualidade manifesta 

(FAIRCLOUGH, 2001), assim como de sua essência, que é a motivação interna para a 

ocorrência do fenômeno que, neste caso, é a sustentação de uma rede de poder que 

defina as regras da produção acadêmica. Daí a importância, por exemplo, de se relatar o 

conceito Qualis/CAPES A1 da Revista de Administração Contemporânea, que passa por 

uma ‘lexicalização de sentido’ segundo Fairclough (2001a), isto é, o conceito 

subjacente ao ‘nome’ Qualis / CAPES A1 passa a ser o significante, pois este é 

ideológica e hegemonicamente a chancela da cientificidade no padrão capitalista da 

produção acadêmica nacional. 

 

No trecho abaixo publicado na RAC (1997, p. 145-146) é clara a importância histórica 

da CAPES na formação da ANPAD, com estímulo (leia-se financiamento) ao encontro 

preparatório da criação da Associação que ocorreu em Friburgo, no Rio de Janeiro, em 

setembro de 1976: 
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O evento, organizado pela CAPES e pela Fundação Universidade-Empresa de Tecnologia e 

Ciência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contou, com a presença dos 

coordenadores de pós-graduação em Administração das seguintes universidades: Universidade 

Federal da Paraíba, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPEAD), Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas (EBAP e EAESP), Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e Universidade de São Paulo, esta última incluindo o Programa de Mestrado em Ciências 

Contábeis. Participaram do encontro, também, representantes da FINEP, PNTE, CFE, DAU/ 

MEC, Fundação Ford e Embaixada da França. 

 

O trecho acima poderia estar todo em negrito, pois remete novamente ao que foi 

explicitado no capítulo I, quando foi relatada a presença compulsória da Comissão 

Mista Brasil - Estados Unidos no processo de criação da CAPES: aqui, as referências 

internacionais são a Fundação Ford e a Embaixada da França. Nesse caso, infere-se que 

o grande capital, aliado ao poder político-econômico do Estado, tem o poder de criar 

organizações poderosíssimas. Além disso, observa-se a presença de um grupo de nove 

grandes universidades que não apenas fundaram a ANPAD, mas que permanecem ainda 

hoje como grupo de elite dentro da organização. Não parece uma coincidência que 

pesquisadores de universidades como UFMG, UFRGS e EAESP, por exemplo, estejam 

entre os que possuem mais artigos publicados nos Anais do EnANPAD.  

 

Com a Associação já formada, sua primeira assembleia foi em 1977, com a presença da 

CAPES, na pessoa de seu presidente Darcy Closs, “que oferecia bolsas de estudo no 

exterior, e estava solicitando a colaboração da ANPAD para a seleção de candidatos e 

indicação de universidades estrangeiras qualificadas no campo da Administração”. 

Aqui, a relação entre público (CAPES) e privado (ANPAD) vai se aprofundando e, 

“durante sua gestão na Presidência da ANPAD|, Armando Cunha passou a participar da 

CAPES, como representante da área de Administração, envolvido com distribuição de 

bolsas de estudo, política de pós-graduação, inclusive com esboço de avaliação de 

Programas” (FACHIN, 2006, p. 38 e 40). 

  

Observa-se, também, no depoimento dado à RAC por Eduardo Vasconcelos, Presidente 

de ANPAD no biênio 1981-1982, a explicitação do modelo de sucessão da Presidência, 

que “era realizada de forma tranquila, seguindo rodízio entre os vários programas e sem 

competições acirradas”, criando um clima “altamente positivo”, pois as atitudes eram de 

“cooperação e camaradagem” (RAC, 1997, p. 151). 

  

Trata-se com ares de naturalidade a construção desta rede de poder. Imbuído desta 

configuração, o poder econômico-político (e aqui relacionamos dialeticamente estrutura 
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e superestrutura) cria sua rede ideológica hegemônica, o que tem se confirmado ao 

longo do processo histórico de afirmação da ANPAD como aglutinadora da elite 

científica da Administração no Brasil, que neutraliza para conciliar, no “duplo uso 

público e privado da razão”, que Zizek (2012, p. 11) trabalha a partir do conceito de 

“uso público da razão” ou a universalidade do pensar, de Kant. O autor reformula a 

proposição de Kant ““Pense e obedeça!”, isto é, pense publicamente (no livre uso da 

razão) e obedeça em particular (como parte da máquina hierárquica do poder)”. 

 

Analogamente à analise de Zizek, pode-se confirmar no trecho seguinte o duplo uso 

público e privado da razão na gestão dos recursos econômicos (grifo meu) para 

financiamento de bolsas de estudo e de pesquisa, o que tem sido alardeado pela CAPES 

como tão escassos desde a sua fundação em 1951:  

 

o interesse da CAPES e da FINEP eram notados francamente pela presença de dois 

representantes desses órgãos em todas as Assembleias e Reuniões Anuais. Ângela Santana, pela 

CAPES, e Nerine Leinermann, pela FINEP, estiveram presentes a partir de 1980, e contribuíram 

para facilitar os trâmites de demandas da ANPAD frente a esses órgãos. [...] . Sabe-se que, sem a 

CAPES, não se teria tido a facilidade de obter bolsas de estudo para os nossos mestrados; e, sem 

a FINEP, os recursos para pesquisa, em verdade, um dinheiro-semente, não se teriam as 

disponibilidades que asseguraram o progresso de muitos cursos (FACHIN, 2006, p. 48). 

 

 

Cabe lembrar, aqui, que Ângela Santana foi uma das entrevistadas para o livro 

comemorativo CAPES, 50 ANOS, e que termina sua entrevista com a seguinte frase: 

“para mim, a CAPES sempre foi um paradigma: gostaria que todos os órgãos públicos 

funcionassem como ela” (CAPES, 2001, p. 153).  

A relação da ANPAD com o poder público – leia-se CAPES, CNPq e outras –foi muito 

próxima historicamente, e suas ações se entrecruzam na construção da política para a 

Pós-Graduação em Administração desde a sua criação em 1976, e que vai se 

consolidando ao longo dos anos 1980, nos quais se sedimenta “o poder de barganha 

junto às demais áreas, maior capacidade de orquestração com os organismos oficiais 

como CAPES, CNPq, FINEP, FAPESP e outros...” (FACHIN, 2006, p. 62). 

Mas isto não se dá sem tensão entre as esferas pública e privada. Os interesses podem 

coincidir muitas vezes, e coincidem, mas também ocorrem períodos de distanciamento 

de projetos que melindram as relações, como o que é relatado por Fachin (2006, p. 70) a 

respeito das discussões no XIII EnANPAD em 1989: 
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A palestra apontou também algumas características e problemas enfrentados pela área, de 

conformidade com as tendências apresentadas pelas agências governamentais de fomento. Por 

exemplo: rumos tomados pela área que tendiam a aproximá-la de outras Ciências Sociais, em 

razão de pressões de agências como a CAPES, que estabeleceu planos de Pós-Graduação para o 

país e igualou os critérios de avaliação (grifo do autor) para diferentes áreas de conhecimento, 

condicionando a alocação de recursos ao atendimentos desses critérios. 

 

Esta tensão também pode ser demonstrada no depoimento de Suzana Braga Rodrigues à 

RAC (1997, p. 160) com relação ao que acontecia antes de se tornar presidente da 

ANPAD no biênio 1989-1990: 

Minhas lembranças sobre essa época são as de uma ANPAD atrelada às opiniões do Estado. 

Praticamente pensava-se e fazia-se em consonância com as opiniões da CAPES, que 

autoritariamente manifestava o seu pensamento sobre o que deveria ser o ocupar-se da 

associação. Embora considerássemos uma afronta ao que era percebido como interferência 

do ESTADO, pois achávamos que os órgãos de fomento se deveriam restringir apenas em 

apoiar as nossas iniciativas, sentíamo-nos como que reféns destes órgãos, pois o contexto 

político do país era favorável a um estilo de administração pública autoritário e tecnoburocrático. 

Contudo, não é justo afirmar que as relações entre as agências de fomento e a ANPAD tenham 

sido pautadas por relações autoritárias, pois a queda do regime militar, bem como a consolidação 

da própria pós-graduação no país contribuíram para mudar o caráter delas (grifo meu). 

 

 

 Afinal de contas, a CAPES era ou não autoritária? A ‘afronta’ passa a ser identificada 

quando o agente financiador quer definir as regras do jogo, que torna a Associação um 

‘refém’ da agência, mas esta afronta deixa de existir no momento em que os recursos 

são distribuídos pelo critério da barganha entre as duas esferas, o que torna o discurso 

ambíguo. Mesmo assim, este jogo de correlação de forças entre a dimensão pública da 

pesquisa – CAPES e outros – e o interesse privado – ANPAD e organizações – tem sido 

decisivo na adoção e manutenção dos critérios da Pós-Graduação e da discussão da 

agenda de pesquisa em Administração no Brasil, onde a tecnologia tem tido um papel 

fundamental, como se pode observar na gestão de Tânia Fischer na presidência da 

ANPAD no biênio 1992-1993, que esclarece que “suas preocupações principais como 

gestora da Associação foram a afirmação da área de Administração no contexto 

nacional de ciência e tecnologia (grifo do autor), articulando a ANPAD com outras 

associações e agências de fomento” (FACHIN, 2006, p. 75). 

 

A preocupação com o desenvolvimento massivo de tecnologia é uma preocupação geral 

no momento em que o Brasil passa pela chamada reestruturação produtiva, que nada 

mais é do que o ajuste da economia nacional aos rumos do capital globalizado que tem 

início na virada dos anos 1980/1990. Não por acaso, esse ajuste tem como pano de 

fundo a ideologia neoliberal; no caso do Brasil, esse processo teve seu ápice na Reforma 
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Gerencial do Estado brasileiro em 1995, que ancorou os valores neoliberais na gestão do 

Estado, como a exigência de desenvolvimento massivo na área de ciência e tecnologia, 

por exemplo. 

 

Este processo leva à luta pelo reconhecimento da Administração como ciência, 

colocando na pauta a tensão entre conhecimento para o mercado e a formação de 

pesquisadores na área, como se observa no depoimento da ex-presidente da ANPAD 

Suzana Braga Rodrigues (RAC, 1997, p. 160): 

 

Ainda na década de 80, pouco se discutia sobre a validade do conteúdo do que constituía o 

conhecimento administrativo, nas reuniões da ANPAD, como começamos a fazer, 

aproximadamente a partir de 1985; discutia-se, em vez disso, a própria natureza desse 

conhecimento, se a Administração deveria ser uma arte, se era uma prática, ou se poderia ser 

uma ciência. Esperava-se que as estratégias de ensino fossem coerentes com as posições 

respectivas, mas havia ainda várias outras indagações: se os cursos de pós-graduação se 

deveriam concentrar na formação do profissional para o mercado de trabalho, se deveriam 

focalizar o tomador de decisões ou se deveriam, fundamentalmente, se voltar para a formação do 

pesquisador. [...] Não se tratava apenas de afirmar que o conhecimento técnico em si era menos 

importante, mas de tornar evidente a importância do conhecimento tácito adquirido por meio da 

pós-graduação e, através disto, elevar-se o status da profissão, tanto no que se referia à sua 

dimensão política, quanto no que se referia às novas oportunidades de remuneração. No fundo, 

levantava-se a possibilidade de os egressos assumirem nas organizações posições mais 

vantajosas do ponto de vista da hierarquia financeira. A outra alternativa, a formação do 

pesquisador, também recuperava a dignidade da profissão, mas de uma outra forma, atribuindo à 

Administração o status de ciência, aproximando-a das demais ciências sociais. Os cursos de 

administração deveriam contemplar a formação do pesquisador, pois tal alternativa teria 

por função atribuir legitimidade ao programa de pós-graduação diante do Estado. Essa 

estratégia era ainda assegurada e até mesmo requerida pela CAPES (grifo meu), que através 

da adoção de critérios uniformes para todas as áreas, das hard às soft sciences, contribuiu para 

transformar as questões epistemológicas que preocupavam a área no início da sua existência em 

questões irrelevantes, pois mesmo as ciências sociais aplicadas deveriam também se curvar aos 

critérios das hard sciences  (grifos do autor). 

 

Pode-se dizer que a pesquisa em Administração esteve historicamente sempre ligada à 

questão da internacionalização da área, como se pode observar na gestão de Peter Spink 

na presidência da ANPAD no biênio 1995-1996, que teve o compromisso claro com “os 

membros da Assembleia que o elegeu: consolidação como entidade representativa da 

área a apta a ingressar nas grandes discussões cada vez mais internacionalizadas sobre o 

ensino e a pesquisa em Administração” (FACHIN, 2006, p. 83). 

 

Suzana Braga Rodrigues (RAC, 1997, p. 161) aponta para essa mesma discussão que já 

acontecia na década de 1980, acrescentando outros dados: 

 

Portanto, na década de 80, quatro fatores me pareceram importantes na estruturação do campo e 

na definição da identidade da ANPAD: a influência americana definição dos currículos e da 

estrutura dos cursos de pós-graduação, o papel do Estado na definição das políticas de ensino e 

pesquisa, o papel da FGV como programa padrão para os demais e, finalmente, a entrada dos 
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novos doutores em programas já existentes que não haviam ainda tomado rumo próprio. 

Poderíamos afirmar que os três primeiros fatores se constituíam de forças impulsionadoras 

externas, enquanto que o último era reflexo da organização de forças e lideranças internas nos 

programas. Não se pode esquecer, nesta análise, a importância da própria ANPAD como 

instituição que estabelecia e, ao mesmo tempo, refletia os padrões e as distinções entre os 

diferentes programas, como um locus em que as lideranças primeiramente constituídas definiam 

o conteúdo do ensino e os padrões para comparação entre os programas (grifo do autor). 

 

Mais uma vez se demonstra aqui a relação entre público e privado e a tensão existente 

entre estas esferas. Ao mesmo tempo em que o Estado define a política de ensino e 

pesquisa, a esfera privada define o currículo – a Fundação Getúlio Vargas – e a própria 

ANPAD aparece como parte integrante deste processo. A preocupação com a 

internacionalização se dá de forma crescente, e vai tomando novos contornos 

historicamente. No mandato de 4 anos na presidência da ANPAD, Roberto Moreno 

(biênios 1997-1998 e 1999-2000) tem a principal preocupação de  

 

maior inserção no cenário nacional e internacional e, em consequência, um aumento do 

intercâmbio, ainda incipiente, que ela mantém com outras associações. Nesse sentido, 

estabelecer relações mais estreitas e permanentes com a ANGRAD permitirá ampliar a 

integração entre a Pós-Graduação e a Graduação, condição necessária para o fortalecimento da 

qualidade no ensino e na produção acadêmica. Ainda nesse contexto, impõe-se maior 

intercâmbio com associações assemelhadas nacionais (como ANPOCS e SBPC) e internacionais 

(como no caso do BALAS e do CLADEA) (RAC, 1997, p. 172-173). 

 

 

A partir dos anos 2000 a ANPAD volta seus esforços à sofisticação do EnANPAD, 

aumentando o número de Divisões Acadêmicas, limitando o números de artigos por 

submissão para o número de 3, com controle feito pelo CPF do autor, o sistema de blind 

rewiew amplamente divulgado e a preocupação em tornar o EnANPAD a vitrine da 

produção científica nacional em Administração: “Durante o processo de organização do 

EnANPAD foi divulgada a intenção de constituir coordenações de temas para algumas 

áreas para a participação de acadêmicos de outros países, visando à gradual 

internacionalização da ANPAD” (FACHIN, 2006, p. 108). Isto já era o ano de 2002. 

 

Com o crescimento do EnANPAD e, consequentemente, das Divisões Acadêmicas, o 

ex-presidente Clóvis Machado-da-Silva (biênios 2001-2002 e 2003-2004) destaca sua 

importância: 

Constitui atribuição de cada Divisão promover o desenvolvimento do seu campo de 

conhecimento e aplicação, estimulando a elevação contínua da qualidade da produção científica 

e a sua utilização nas atividades de ensino e pesquisa. Essas Divisões Acadêmicas devem 

propiciar espaço para o necessário debate democrático, plural e substantivo em um país 

como o nosso tão afeito à estreita segmentação ideológica. Para tanto, devem ser integradas 

por especialistas do campo de conhecimento e precisam funcionar como lugar privilegiado para a 

interação, o debate e a troca de ideias. O respeito entre pares, a avaliação e a crítica séria e 
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consistente da produção científica constituem os requisitos para organização, sustentação e 

funcionamento de cada Divisão Acadêmica (FACHIN, 2006, p. 111) (grifo meu) 

 

 

Aqui se pode observar uma crítica ao que o presidente chama de ‘segmentação 

ideológica’ em nível nacional. Fica um pouco confuso entender o que se quer dizer com 

este termo, pois o texto parece contraditório, na medida em que esse debate 

‘democrático e plural’ acontece sob uma mesma base ideológica, ou seja: a pluralidade 

aqui incentivada na realidade é cerceada pela ideologia hegemônica, que permite a 

diversidade dentro de padrões que não afetem o consenso ideológico, como aponta 

Mészáros (2004, p. 243 e 245), que chama atenção ao falso pluralismo: 

 

Os representantes da ideologia dominante jamais se cansam de exaltar seu “pluralismo”. 

Independentemente da intenção apologética bastante óbvia de tal reivindicação, contraposta aos 

pretensos “holismo” e “totalitarismo” do adversário, há nela um certo grau de verdade, visto que 

várias abordagens ideológicas contrastantes são compatíveis com os imperativos sociais gerais 

da ordem estabelecida. [...] O caráter de classe do pluralismo nunca é realmente questionado 

pelas forças de oposição institucionalizadas. Elas mesmas são constituídas para operar dentro dos 

limites predeterminados da estrutura de legitimação política e ideológica do adversário [...]. A 

substância de classe fundamentalmente idêntica das ideologias pluralisticamente dominantes 

costuma permanecer oculta e, por isso, pode exercer com muito mais eficácia sua função 

mistificadora. 

 

Como a ideologia que cerca as ciências – no nosso caso, a Administração – é   

pluralisticamente hegemônica (para se usar um termo bem contraditório), toda a 

produção científica se constrói de modo que essa contradição apareça na medida em que 

seja conveniente ao sistema. A crítica é cuidadosamente construída para que o consenso 

científico permaneça. 

 

A essência do discurso ideológico hegemônico capitalista parece se esvair na aparência 

pluralista, neutra, aglutinadora que se dá na construção da agenda de pesquisa em 

Administração a partir das esferas pública e privada que, aparentemente contraditórias, 

têm em sua essência a lógica da produtividade e do conhecimento transformado em 

mercadoria para consumo imediato, fazendo um jogo de luz e sombra em relação à 

produção e reprodução do conhecimento.  

 

O que se procurou mostrar neta primeira parte do capítulo II foi exatamente como a 

imbricação entre estas duas esferas determina a agenda de pesquisa em Administração 

de forma que a produção acadêmica gravite em torno de temas e discussões que sejam 

úteis à sociedade do capital, o que fica mais claro na seção a seguir. 
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II.2.  A ANPAD e a criação da Divisão de Ensino e Pesquisa – EPQ – no 

EnANPAD 

 

Desde sua criação no ano de 1976, a ANPAD intencionou se fortalecer em nível 

nacional e internacional, através de parcerias com acadêmicos e entidades científicas da 

Administração de outros países – como a AOM- Academy of Manegement dos EUA, 

por exemplo – e a sua crescente importância no cenário nacional da Pós-Graduação 

brasileira se consolidou através de suas Reuniões Anuais. Estas Reuniões se 

mantiveram com esse nome de 1977 a 1989 – num total de treze eventos – e em 1990 

passam a se chamar Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Administração – EnANPAD , que chegou em 2012 à sua 36ª edição. 

O Encontro Nacional veicula, atualmente, a maior parte da produção científica na área 

de Administração e Contabilidade, e possui áreas de concentração de temas chamadas 

Divisões Acadêmicas – que recebem separadamente associados individuais, enquanto os 

Programas de Pós-Graduação, ao se filiarem à ANPAD, passam a fazer parte de todas 

elas – nas quais são trabalhados temas relevantes que abrangem uma discussão acerca 

do que se vive nas organizações, tanto na esfera pública como na privada. Pretende-se aí 

constituir ou, pelo menos, contribuir para uma ciência administrativa nacional.  

Atualmente, o EnANPAD – o  maior evento brasileiro da área de Administração 

atualmente – conta com onze Divisões Acadêmicas que concentram temas de interesse 

na área, e que sofreram modificações ao longo do tempo.  Especificamente e para fins 

deste trabalho, a Divisão Acadêmica de Ensino e Pesquisa em Administração em 

Contabilidade foi criada em 2001 e atualmente tem 71 associados individuais, 

objetivando, através dos artigos que seleciona para cada Encontro Nacional, trazer à 

discussão o que tem significado fazer ciência em Administração: discutir questões 

metodológicas, epistemológicas, a história na e da Administração, assim como teorias 

organizacionais e sociológicas tem sido cada vez mais relevante entre os pesquisadores 

da área. 

No ano de sua criação, a Divisão de Ensino e Pesquisa – conhecida atualmente pela 

sigla EPQ – colocou os trabalhos selecionados em um único bloco, sem qualquer tipo de 

subdivisão por temas. 
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Neste período já se pode observar o amplo interesse e se estabelecer uma discussão 

crítica a respeito da ‘ciência administrativa’: artigos sobre antropologia, a importância 

da historiografia na Administração, a expansão do ensino à distância e 

interdisciplinaridade são apenas alguns exemplos da reflexão que se apresentava no ano 

de 2001. É interessante observar que, à época, a divisão se chamava EPA – Ensino e 

Pesquisa em Administração. 

No ano de 2002, observa-se a apresentação de um artigo em inglês – Attributes to 

succeed in management/finance careers: evidence from a Portuguese university, de 

autoria de António Martins, da Universidade de Coimbra, e um artigo em espanhol - 

¿Sería Posible una Arqueología de las Organizaciones? Las Perspectivas de Aplicación 

en las Ciencias Empresariales, dos autores Ronaldo André Rodrigues da Silva e Amyra 

Moyzes Sarsur, o que chama a atenção para uma ‘internacionalização’ da própria 

Divisão Acadêmica, o que ocorre também em outras divisões. 

 

Em 2003, a discussão se torna mais enfática em torno de assuntos como pesquisa 

quantitativa e qualitativa, ética na pesquisa em Administração, teoria e epistemologia 

em autores como Marx, Weber e Bourdieu, e a seleção de um artigo que defende a 

História Oral como metodologia, de autoria de Elisa Yoshie Ichikawa e Lucy Woellner 

dos Santos, intitulado ‘Vozes da História: a contribuição da história oral à pesquisa 

organizacional’, que pretende “mostrar as contribuições da história oral para os estudos 

organizacionais de cunho qualitativo, através de uma metodologia que privilegia a história 

do tempo presente”.  

 

Esse formato permaneceu até 2004, acrescentando-se a inclusão do ‘Trabalho 

Convidado’, com o título “Métodos e Técnicas de Ensino e Recursos Didáticos para o 

Ensino de Empreendedorismo em IES Brasileiras”, com quatro autoras do Programa de 

Pós-Graduação da Universidade de Brasília – PPGA/UnB . 

Em 2005, há a primeira subdivisão dentro da EPQ, criando-se duas grandes áreas: 

Ensino e Pesquisa em Administração e Ensino e Pesquisa em Contabilidade – EPQ-A e 

EPQ-B, respectivamente. Neste EnANPAD, a Divisão EPQ teve como Trabalho 

Convidado o artigo “Narrativa grupal Mediada – Uma Estratégia para o Estudo de 

Caso como Objeto de Aprendizagem”, de autoria do professor Pedro Lincoln C. L. de 

Mattos, da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. 
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O ano de 2006 foi comemorativo dos 30 anos da ANPAD, com o lançamento do livro 

sobre a Associação, e o EnANPAD ocorreu em Salvador/BA e a Subdivisão EPQ-A 

teve 47 trabalhos selecionados, com especial atenção ao artigo de autoria de Ariston 

Azevedo, intitulado “A redução sociológica em perspectiva histórica”, no qual o autor 

faz uma análise da obra de Guerreiro Ramos condensada no livro homônimo. 

Em 2007, a Divisão EPQ passa por uma reformulação e inaugura uma terceira área 

temática – chamada EPQ-C: “Estudos Gerais e Reflexivos de Campo”, sob a 

coordenação da professora Sylvia Constant Vergara, da FGV/EBAPE, tendo doze 

trabalhos selecionados. Neste ano de 2007, a EPQ-A teve sessenta e seis trabalhos no 

EnANPAD. Atenta-se para o artigo de nome “Por um saber administrativo que 

compartilhe a história da cultura brasileira”, de Luiz Roberto Alves, o qual destaca que 

“instrumentos multidisciplinares de investigação e ensino podem descobrir 

caminhos novos de trabalho acadêmico e profissional, visto que ontem e 

hoje se abre no interior dessa cultura o conhecimento/reconhecimento da 

riqueza dos cenários em que se têm organizado e gerido as esferas pública 

e privada” (2007, p. 1). 

 

No ano de 2008 aparecem temas como análise do discurso, etnografia, 

avaliação de Programas de Pós-Graduação em administração pela CAPES, 

história e pedagogia em Administração. Ao todo, a Divisão de Ensino e 

Pesquisa – nas subdivisões EPQ-A, EPQ-B e EPQ-C – teve 99 trabalhos 

selecionados. 

 

 

A grande mudança ocorrida na Divisão de Ensino e Pesquisa do EnANPAD 

em 2009 foi a inclusão dos “Temas Livres”, e  a Divisão EPQ passa a ter um novo 
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formato, com dez Temas de Interesse ao invés de três grandes Áreas – o que despertou o 

interesse por esta pesquisa: 

 

Tema 1  A Relação entre Teoria e Prática: Rigor Acadêmico e Relevância da 

Pesquisa 

Tema 2  Casos de Ensino em Administração e Contabilidade 

Tema 3  Epistemologia e Administração 

Tema 4  Estratégias e Métodos de Pesquisa Quantitativos e Qualitativos   

Tema 5  Ética na pesquisa e produção do conhecimento em Administração e      

Contabilidade 

Tema 6  Formação do Profissional do Ensino e da Pesquisa 

Tema 7  O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa 

Tema 8  O Processo de Ensino na Administração e na Contabilidade   

Tema 9   Planejamento e Organização de Cursos e Programas 

Tema 10  Temas Livres 

Em relação à quantidade de trabalhos apresentados, num total de 72, há a seguinte 

distribuição por temas: 

Tema 2  11 trabalhos 

Tema 3    8 trabalhos 

Tema 4    6 trabalhos 

Tema 5    3 trabalhos 

Tema 6    2 trabalhos 

Tema 7  12 trabalhos 

Tema 8  13 trabalhos 

Tema 9  13 trabalhos 

Tema10   4 trabalhos 

 

O Tema 1, “A relação entre teoria e prática: Rigor Acadêmico e Relevância da 

Pesquisa”, não teve nenhum trabalho selecionado. Em 2010, este Tema muda para 

“Relações Teoria-Prática” e tem dois artigos selecionados, sendo um destacado para a 

análise neste trabalho – pelo fato de o outro ser muito empírico, apesar de estar neste 

Tema de Interesse – intitulado “Relações Teoria-Prática” em Administração: o que 

Desaparece nesse “Buraco Negro”, tendo como seu autor o professor Pedro Lincoln C. 

L. de Mattos, que é também o líder do tema na Divisão de Ensino e Pesquisa no ano de 

2010, lança à luz a discussão ainda no resumo que “o desafio maior da teoria 

administrativa – que nesse percurso deve reconhecer-se diferente de outras formas 
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discursivas, como a técnica, a formulação de políticas e estratégias e a tecnologia – não 

é ver-se realizada ou aplicada, mas chegar a reconhecer seu próprio sentido e lugar”.. 

Em vistas, então, deste crescimento da Divisão de Ensino e Pesquisa em Administração 

e Contabilidade e consequente ampliação de temas de interesse a partir de 2009, foi 

feito o recorte temporal até 2010 com o objetivo de observar a discussão mais atualizada 

e verificar a abrangência e as nuances dessa produção materializada nos artigos 

científicos selecionados no âmbito da Divisão EPQ – não isolando-a, mas estudando a 

produção de artigos que se viabilizam através dela como componente do pensamento 

acadêmico administrativo hegemônico hoje no Brasil. 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Análise de artigos selecionados para a Divisão EPQ nos anais dos 

EnANPADs de 2009 e 2010 

 

A escolha por um período tão recente de pesquisa teve o objetivo de observar a 

discussão mais atual dentro da Divisão Acadêmica pertinente a este trabalho – a Divisão 

EPQ. Pretende-se verificar em que patamar está a ciência dita administrativa e sua 

pesquisa na opinião dos pesquisadores da área, quais suas correntes teóricas e 

epistemológicas, o que tem sido dito e mesmo o que pode parecer ausente da discussão 

nos interessa, porque hoje sabe-se que a ciência não é um campo neutro, pelo contrário: 

carregada de práticas imbricadas dialeticamente em ideologias e percepções da 

realidade que afetam diretamente a produção científica. Com a Administração não é 

diferente. 

 

III.1. Artigos selecionados em 2009 para a Divisão EPQ do EnANPAD 

Nesse ano, a Divisão EPQ sofreu suas maiores transformações desde sua criação em 

2001: ela passou a ter um coordenador e três líderes e cada Tema de Interesse contou 
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um líder – antes de 2009 era um líder para toda a Divisão; deixou de ter três grandes 

áreas – EPQ-A, EPQ-B e EPQ-C – que separavam Administração, Contabilidade e os 

Estudos Reflexivos e de Campo e passou a ter dez Temas de Interesse, com a inclusão 

dos Temas Livres, totalizando 72 artigos selecionados. 

A opção neste trabalho foi analisar 8 artigos do ano de 2009 por considerar serem eles 

bem representativos da discussão, além da forte impressão de que alguns artigos  

pareciam não convergir para os temas da Divisão, e também pelo fato de que analisar 

todos os artigos ultrapassariam o objetivo e mesmo o espaço desta dissertação. 

O primeiro artigo escolhido foi o intitulado “Perspectivas da triangulação entre 

diferentes paradigmas na pesquisa em Administração”, da autoria de Célia Ottoboni e 

faz parte do Tema de Interesse 3 da Divisão EPQ: Epistemologia e Administração. A 

sua proposta é de uma perspectiva multiparadigmática no estudo dos fenômenos que 

podem fazer parte do escopo da Administração. Parte da discussão do conceito de 

paradigma a partir do estudo de Morgan (2007), o qual é resumido no quadro abaixo:  
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 Paradigmas 

 Como visões de 

Mundo 
Como posições 

Epistemológicas 
Como crenças 

compartilhadas no 

campo de 

pesquisa 

Como exemplos 

de modelo de 

pesquisa 

-Definindo   

características 

Abrange todas as 

perspectivas no 

mundo 

Ontologia, 

epistemologia e 

metodologia da 

filosofia do 

conhecimento 

Crenças 

compartilhadas 

sobre a natureza 

das questões e 

respostas em um 

campo de 

pesquisa 

Conta com 

exemplares 

específicos das 

melhores ou 

típicas soluções 

para os problemas 

- Lugar no 

trabalho de Kuhn 

Implícito Diretamente 

discutida, mas não 

preferida 

Diretamente 

discutida e 

preferida 

Diretamente 

discutida e 

preferida 

- Lugar nas  

ciências 

Sociais 

Comum como uso 

não técnico 

Versão atualmente 

Dominante 

Relativamente 

Incomum 

Ausente em 

grande parte 

- Vantagens Reconhece papel 

da experiência 

pessoal e cultura 

na ciência 

Conta com 

elementos bem 

conhecidos da 

filosofia do 

conhecimento 

Pode ser estudado 

pelo exame do 

trabalho dos 

pesquisadores 

reais 

Muito explícito, 

Concreto 

- Desvantagens Amplo demais, 

pouco direto 

relevante para 

pesquisa 

Abordagem ampla 

para conhecer, 

conexão menos 

direta para 

pesquisa 

Comumente 

descreve grupos 

menores de 

pesquisa, 

disciplinas não 

completas. 

Muito estreita, 

aplicações 

limitadas 

- Lugar em  

métodos 

Combinados 

Pouco uso 

Explícito 

Grande impacto Pouco impacto Pouco uso 

Explícito 

Quadro 1 – as quatro versões de paradigmas (Morgan apud Ottoboni, 2009.). 

 

Kuhn (1987) é citado no artigo por ter a mais conhecida definição de paradigma no 

meio científico, que é, resumidamente, o feito científico universalizado e baseia práticas 

científicas posteriores. 

Destacada a importância dos dois autores acima, a autora do artigo destaca também o 

papel de Morin (1998) na definição do termo, que recebe nova contribuição de Morgan 

(2005), segundo o qual o paradigma: a) não é refutável; b) torna-se um axioma, por isso 

legítimo; c) acolhe ideias divergentes; d) faz desaparecer do campo das ideias o que ele 

exclui; d) possui invisibilidade e, por isso, torna-se evidente; e) dotado de senso de 

realidade; f) gera sentidos e sistemas; g) torna-se uma cosmovisão.  

A autora reconhece a face política do debate sobre os paradigmas na Administração, em 

que classifica a definição de Burrel e Morgan (1979) a mais citada na área. A partir daí,  

propõe a perspectiva multiparadigmática, dada a complexidade do ambiente 
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organizacional, além do Pragmatismo Metodológico , segundo o qual se utiliza na 

pesquisa a teoria mais funcional e não se opõe em primeira instância a nenhum método 

específico. A autora acredita que a multiplicidade de paradigmas na pesquisa em 

Administração é a tendência que se configura para o futuro. 

Analisando, então, o artigo, pode-se inferir que o paradigma a partir da combinação das 

visões de Morin (1998) e Morgan (2005) é a ideologia em seu estado puro. Isso remete 

imediatamente à tese de Marx (2008) de que a ideologia é uma falsificação da realidade, 

pois o paradigma, considerado o ponto de partida de toda atividade intelectual, é, na 

verdade, produto da base material sobre a qual a sociedade se ancora, e toda a produção 

de ‘consciência’ intenta sustentar essa base. Marx afirma em A Ideologia Alemã (2008, 

p. 19) que a atividade intelectual é produto das condições materiais; as ideias, as 

representações e o pensamento são fruto direto dos que os homens praticam na 

realidade:  

Em outras palavras, não partimos do que os homens dizem ou representam, tampouco do que 

eles são nas palavras, no pensamento, na imaginação e na representação dos outros, para depois 

se chegar aos homens de carne e osso; mas partimos dos homens em sua atividade real, é a partir 

de seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos e das 

repercussões ideológicas desse processo vital. E mesmo as fantasmagorias existentes no cérebro 

humano são sublimações resultantes necessariamente do processo de sua vida material, que 

podemos constatar empiricamente e que repousa em bases materiais. Assim, a moral, a religião, 

a metafísica e todo o restante da ideologia, bem como as formas de consciência a ela 

correspondentes perdem logo sua aparência de autonomia. 

 

Analisando os argumentos da autora do artigo, indaga-se se esse pluralismo 

epistemológico (ou mesmo a ausência dele) pode esvaziar a produção do conhecimento, 

visto que, ao se partir de muitos lugares, pode-se chegar a lugar nenhum. Não que se 

esteja apregoando algum tipo de determinismo; pelo contrário. Mas é preciso atentar 

para que a pesquisa não perca sua sustentabilidade; se existe a pretensão de embasá-la 

em vários pilares, é preciso que estes estejam bem fundamentados para não  se cair em 

discussões etéreas. 

Neste artigo, o paradigma, sendo efeito, é tratado como causa. É efeito no sentido de 

confirmar a análise de Marx: é produto das condições materiais, da realidade. A causa é 

o modo de produção, o sistema de reprodução das relações sociais, o capitalismo. 

Dialeticamente, o paradigma, efeito do capitalismo, torna-se causa e ‘mola mestra’ do 

pensamento. “Uma causa determinada, em condições determinadas, dá necessariamente 

origem a um determinado efeito” (KAPRÍVINE, 1986, p. 202). E aí neste terreno 
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trabalha a ideologia para, muitas vezes, produzir uma cortina de fumaça – neste caso o 

pluralismo pode fazer esse papel – embaralhando causa e efeito. 

E se a causa origina necessariamente um efeito ligado a ela, nenhum dos dois pode ser 

considerado aleatório. Ou seja, um modo de produção e reprodução das relações sociais 

engendra em si mesmo o sistema de pensamento que, dialeticamente, tenderá a 

reproduzir o modo de produção. 

O segundo artigo selecionado para esta pesquisa está localizado no Tema de Interesse 4: 

Estratégias e Métodos de Pesquisa Qualitativos e Quantitativos e intitula-se: “Qualidade 

é interpretacionismo: proposta de superação do possível viés contra pesquisas 

qualitativas em Estratégia”, de Marisa Gomide Teixeira e José Bonfin Albuquerque 

Filho, que apresenta o interpretacionismo como concepção “fluida e micro-

contextualizada” (2009, p. 1), onde estão situadas a Fenomenologia e a Hermenêutica, 

dentre outras. Partindo também da proposição de Burrel e Morgan (1979) com respeito 

à definição de paradigma, o artigo basicamente faz uma crítica aos modelos de 

avaliação de pesquisa altamente funcionalistas e que, por isso, têm restrições quanto a 

novas abordagens teóricas. 

A partir da formulação de Venkatraman e Subramanian (2002), os autores definem 

Estratégia a partir de um gancho histórico, onde o conceito se modificou ao longo do 

tempo, e que diz:  

 
A evolução do pensamento de estratégia é capturada em três eras: estratégia vista (a) como 

portfólio de negócios; (b) como portfólio de capacidades; e a era em que atualmente nos 

encontramos, (c) como portfólio de relacionamentos, cuja especialização se dá não por meio de 

funções ou de negócios diferentes, mas ao longo dos relacionamentos das empresas (2009, p.3). 

 

 

O que leva ao aspecto subjetivo do interpretacionismo defendido pelos autores. 

Corrente, aliás, que se contrapõe diretamente ao positivismo dominante na área de 

pesquisa, e não diferentemente em Administração. Eles propõem uma Estratégia 

organizacional interpretacionista, de base predominantemente subjetiva, que se detém 

no aspecto micro, no contexto. Baseada na prática cotidiana, a pesquisa em Estratégia 

requer metodologias qualitativas, como observação, entrevista em profundidade, leitura 

minuciosa dos dados. Mas os autores reconhecem que o estudo nessa área ainda é algo 

incipiente e que precisa ser aprofundado. 
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Iniciando a análise do artigo, é preciso situar historicamente o interpretacionismo, 

corrente teórica que cresceu a partir da década de 1970 como contraposição ao 

positivismo dominante no cenário das pesquisas acadêmicas. Burrel e Morgan (1979) 

fizeram um estudo encarado hoje como marco dentro da Administração, ao por à luz o 

paradigma interpretacionista. 

 

Este estudo acontece na explosão das ideias pós-modernas que já se faziam presentes 

desde a década anterior, na qual as grandes narrativas, tanto as conservadoras como 

críticas começaram a passar por um processo de descrença dentro da pesquisa científica, 

principalmente nas Ciências Sociais. 

 

Na visão dos paradigmas apresentados no estudo dos dois autores clássicos, o 

interpretacionismo abrange vários pensamentos extraídos da filosofia, assim como da 

sociologia, com a finalidade de explicar o mundo através do olhar subjetivo. A realidade 

é vista como produto e extensão da consciência subjetiva. 

 

Aqui cabe uma digressão. E é neste ponto fundamental que ocorre a divergência em 

relação ao materialismo histórico-dialético, que faz uma inversão desta relação, ao 

colocar a realidade como produtora da consciência, e não o contrário. Destaque-se que 

ele não nega a consciência, ela é “forma superior e caracteristicamente humana de 

reflexo da realidade” e possui funções fundamentais para o conhecimento desta 

realidade, como a) reflete o mundo, b) antevê consequências do trabalho e da atividade, 

c) formula objetivos e tarefas, d) aprecia os fenômenos em seu contexto, e) tem 

consciência de si mesma e f) possui caráter criador. A consciência é plenamente ativada 

com a formação científica, que ativa o seu potencial de criação de conhecimento acerca 

da realidade (KAPRÍVINE, 1986, p. 120-123). 

 

Conclui-se, então, que a consciência, como categoria particular, é produto da atividade 

material dos homens, que está na generalidade, dentro de uma totalidade dinâmica; ela 

antevê as consequências de um trabalho e de uma atividade concretos, que já existem. 

 

Feito isso, observa-se que o interpretacionismo, ao superestimar o aspecto subjetivo, 

pode embaçar a realidade por tentar estabelecer o particular como geral. O micro 

contexto realmente é parte integrante da análise dos fenômenos – senão Marx não daria 

valor nenhum à consciência, o que não é o caso – mas pode deixar escapar elementos 
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importantes (sociais, políticos) quando se propõe a não tratá-los a partir de sua conexão 

universal e da sua contradição constante. “A negação do papel do geral e a 

superestimação do particular” é tão prejudicial à análise dos fenômenos sociais quanto a 

supervalorização do geral sem levar em conta suas particularidades, ou seja, suas 

condições concretas de existência (1986, p. 190).  

 

Isso também pode ocorrer na medida em que se supervaloriza a subjetividade humana 

em detrimento da objetividade. “O homem deve ser concebido como um bloco histórico  

de elementos puramente subjetivos e individuais e de elementos de massa – objetivos ou 

materiais – com os quais o indivíduo está em relação ativa” (GRAMSCI, 1982, p. 47). 

Por outro lado, essa individualidade só se realiza na objetividade, na realidade, a partir 

da vontade do homem. E a subjetividade por si só não é capaz de fazer as conexões 

necessárias à compreensão dos mecanismos ideológicos e hegemônicos, pois o discurso 

é produzido em e a partir da sociedade (FAIRCLOUGH, 2001). 

 

O terceiro artigo tem sua base similar ao anterior: “O paradigma da complexidade e a 

Teoria das Organizações: uma reflexão epistemológica”, de Mauricio Serva, Taísa Dias 

e Graziela Dias Alperstedt e faz parte do Tema 3: Epistemologia e Administração. Este 

também parte da definição de paradigma de Burrel e Morgan (1979) vista nos artigos 

anteriores, e cita Morin (1996, p. 31), que afirma que o paradigma é  

 

um tipo de relação muito forte, que pode ser de conjunção ou de disjunção, logo, aparentemente 

de natureza lógica, entre alguns conceitos-mestres; este tipo de relação dominadora determina o 

curso de todas as teorias, de todos os discursos que o paradigma controla. O paradigma é 

invisível para quem sofre os seus efeitos, mas é o que há de mais poderoso sobre as suas ideias. 

 

 

Os autores atentam para o conceito de epistemologia segundo Japiassu (1991), que a 

classifica em três estilos: epistemologia global, particular (segundo o campo de estudo 

do saber) e específica (segundo a unidade de estudo dentro de um determinado campo 

do saber), e atrelam a Administração a este último, reafirmando o pensamento de 

Chevalier e Loschak (1980) de que  

 
a ciência da administração é uma ciência social ainda em gestação, cujo objeto não é uma 

realidade dada e pronta para ser estudada, afirmam que ela necessita ser reconstruída à luz de 

uma problemática teórica específica e que, para responder aos critérios de cientificidade, deve 

não só superar certo número de obstáculos epistemológicos, mas também desenvolver 

instrumentos de análise adequados (SERVA, DIAS e ALPERSTEDT, 2009, p.4). 

 



89 
 

A partir daí, os autores, com base em Guerreiro Ramos (1989) propõem um “modelo 

multidimensional” que instaure um “paradigma paraeconômico” (1989, p. 143) no 

estudo das organizações, reconhecendo, porém, a aridez da tarefa dada à complexidade 

do tema. Morin (1989), Burrel e Morgan (1979) novamente adentram o cenário, e os 

autores do artigo propõem uma modalidade de pesquisa baseada no estudo de Serva 

(1992), que considera: 

 
o enriquecimento da percepção da relação ambiente-organização, ampliando o conhecimento 

sobre a construção da identidade organizacional e revelando com mais clareza as formas de 

influência das organizações sobre o ambiente; a compreensão da “contraprodutividade”, baseado 

na análise dos distúrbios do funcionamento interno dos sistemas autoprodutores, como 

alternativa à opção pela análise tradicional das disfunções da burocracia; nas teorias da 

administração pública, o emprego da lógica paradoxal e da discussão do binômio 

autonomia/dependência na análise da relação entre as esferas pública e privada que marcam o 

cotidiano das organizações e empresas públicas;  a consideração da “desordem” (ruídos, eventos 

inesperados, crises, conflitos, etc.) como dimensão inegável das organizações, aperfeiçoando os 

conhecimentos sobre mudanças organizacionais e evitando o reducionismo do recurso único à 

abordagem da mudança planejada; a análise das organizações da economia social, do Terceiro 

Setor, ou ainda das organizações “alternativas” e “coletivistas”, cuja realidade é marcada pela 

confluência de racionalidades e lógicas opostas, como a lógica do mercado e a lógica da 

solidariedade (SERVA, DIAS e ALPERSTEDT, 2009, p. 14). 
 

Ao final do artigo os autores reconhecem as esferas de poder no mundo da pesquisa: “as 

questões de poder na academia acabam por influenciar as opções dos autores e, o 

contexto social e cultural a que estão submersos é que dirige suas escolhas, fazendo com 

que sejam distintas entre si” (SERVA, DIAS e ALPERSTEDT, 2009, p. 15). 

 

Analisando as argumentações dos autores ao longo do artigo, pode- se inferir algo da 

última afirmação.  As questões de poder e ideologia estão realmente presentes na 

academia de forma que estão intrinsecamente envolvidos nas regras do jogo. O discurso 

da academia é produto de lutas por hegemonia. Mas os autores falam de contexto social 

e cultural sem mencionar o que os produzem. Poder e ideologia emergem da mesma 

base; o poder econômico dita as regras do jogo, e esta afirmação se aplica desde o 

trabalhador braçal à pesquisa científica, ou seja: constrói toda a sociedade. Analisar o 

poder e a ideologia na pesquisa – em especial na pesquisa que busca uma ciência 

administrativa – fora da esfera econômica é algo que se torna dificílimo, mesmo porque 

a Administração tem em sua natureza histórica o fato de ser um metadiscurso de 

afirmação do poder hegemônico, como se pode ver desde o início da Administração 

Científica em Taylor, e depois em Fayol, e isto sempre esteve ligado ao poder 

econômico na sociedade capitalista. 
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O poder não reside somente na sua materialidade, ou seja, no fato de existir como tal. 

Ele é, conforme os autores reconhecem, um poder relacional, ou seja, ele define sua 

dimensão a partir do efeito que gera no outro. Infere-se, aqui, o poder que se utiliza de 

categorias econômicas e políticas para se afirmar. Neste sentido dialético, pode-se 

perceber o poder como causa (econômica) e efeito (político), mas estas duas dimensões 

do fenômeno ‘poder’ se imbricam de tal forma que se tornam indissociáveis. 

 

Ainda, os discursos da lógica do mercado e a lógica da solidariedade podem parecer 

opostos, mas não polarizados, no sentido de que a própria solidariedade pode se prestar 

a falsear a lógica do mercado. Neste sentido, apesar de opostos, a ideologia hegemônica 

os coloca lado a lado. A solidariedade aparece aí como a superfície de um mecanismo 

subjacente de falsificação da realidade, o que confirma a argumentação de Marx para a 

questão ideológica e remete à interdiscursividade (ou intertextualidade constitutiva) de 

Faiclough (2001), no sentido de que vários textos possuem o papel de construir este 

discurso com o fim de promover ou não mudança social. 

 

O quarto artigo também encontra-se no Tema de Interesse 3 da Divisão EPQ: 

Epistemologia e Administração e se intitula “Epistemologia e sociologia da 

Administração: uma reflexão inicial sobre os estudos de campo no Brasil”, de Mauricio 

Serva (autor que também assina o artigo anterior) e Daniel Moraes Pinheiro. O trabalho 

pretende discutir a importação de metodologia a partir de Pierre Bourdieu, abordando as 

noções de campo, capital e habitus. 

 

Este artigo é fruto do estudo de 12 artigos selecionados para o EPQ-C – Estudos Gerais 

e Reflexivos do Campo – do EnANPAD 2008, e trata das discussões epistemológica e 

sociológica dentro da pesquisa,  nas quais se aplicam a citação de Bourdieu (1976, p. 

116): 

 

Uma autêntica ciência da ciência só pode estabelecer-se sob condição de recusar radicalmente a 

oposição abstrata (...) entre uma análise imanente ou interna – que caberia mais à epistemologia 

e restituiria a lógica segundo a qual a ciência engendra seus problemas – e uma análise externa, 

que relacionaria estes problemas com as condições de seu surgimento. O campo científico (lugar 

de luta política pela dominação científica) é que designa a cada pesquisador, em função da sua 

posição, seus problemas políticos científicos, bem como seus métodos e estratégias que – por se 

definirem expressa ou objetivamente na referência ao sistema de posições políticas e científicas 

que formam o campo científico – são ao mesmo tempo estratégias políticas. Não há escolha 

científica (…) que não seja uma estratégia política de investimento objetivamente orientada para 

a maximização do lucro científico, a obtenção do reconhecimento dos pares-concorrentes. 
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A partir daí, os autores fazem um estudo do campo científico definindo o próprio termo 

campo e, em seguida, a noção de capital em Bourdieu, que diz respeito a quatro tipos: 

econômico, cultural, social e simbólico. Considerando o dia-a-dia da pesquisa, os 

autores incorporam no texto a noção de habitus do autor francês, segundo o qual seria 

“sinal incorporado de uma trajetória social” (BOURDIEU, 2003, p 38). O campo 

científico é essencialmente o espaço da luta, da concorrência entre os pesquisadores. 

 

Os autores trazem a discussão para o campo de Administração, materializando a 

pesquisa dentro da subdivisão EPQ- C – Estudos Gerais e Reflexivos do Campo, 

levando em consideração, dentro da dimensão sociológica, as questões de relações 

sociais no campo, interdisciplinaridade, e interesse e poder. 

 

Os autores relatam a discussão ainda incipiente no sentido do campo da Administração, 

suas relações sociais e sua construção, e concluindo pela necessidade de maior 

discussão no tema ‘estudos reflexivos’.  Os autores constataram que apenas um artigo 

levou em consideração a necessidade de estudos históricos na Administração. 

 

Iniciando o comentário a respeito do artigo, trata-se, aqui, de analisar o campo a partir 

da categoria dialética do singular, do específico, que se relaciona com particularidades 

como o habitus e os variados tipos de capital na visão de Bourdieu. O campo da 

Administração é específico, possui um conjunto de comportamentos que o diferenciam 

de outras áreas e cultiva capitais específicos à sua afirmação como ciência. Por outro 

lado, percebe-se que a análise não ultrapassa as particularidades; o capital econômico 

em Bourdieu é situado ao lado do simbólico, do cultural etc. E aí o geral – o econômico-

político – que é dialeticamente geral e causa, deixa de ter sua análise aprofundada por 

ser tratado como particularidade ou como simples efeito. 

 

Por isso, apesar da constatação dos autores em relação à necessidade de estudos 

históricos, pode-se perceber que este elemento – a história – fica de fora da análise de 

Bourdieu, tendendo-se, assim, a situar o poder fora da economia e a ideologia fora da 

história.  

  

Neste sentido, Wood (2003, p. 31 a 33) discute a separação ideológica feita entre o 

econômico e o político quando afirma que 
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o modo de produção não existem em oposição aos “fatores sociais”, e que a inovação radical de 

Marx em relação à economia política burguesa foi precisamente a definição do modo de 

produção e das próprias leis econômicas em termos de “fatores sociais”. [...] Igualmente 

importante – e essa é a razão de todo o exercício – as relações de produção são, desse ponto de 

vista, apresentadas em seu aspecto político, o aspecto em que são realmente contestadas, como 

relação de dominação. [...] Um modo de produção é não somente uma tecnologia, mas uma 

organização social da atividade produtiva; e um modo de exploração é uma relação de poder 

(grifos da autora). 

 

 

O quinto artigo, “Estruturação de pesquisas acadêmicas: a perspectiva 

multiparadigmática”, de autoria de Iratan Lira Feitosa, Silvio Popadiuk e Hubert 

Drouvot, pertence também ao Tema 3 da Divisão EPQ. Os autores iniciam o artigo 

fazendo uma crítica à falta de consistência tanto de quadros filosóficos, epistemológicos 

quanto de metodologia adequada nas pesquisas acadêmicas. Partem do conceito de 

paradigma da Kuhn (1987), como aquele sobre o qual se firma conhecimentos 

científicos posteriores, e também da divisão dos quatro paradigmas existentes nas 

Ciências Sociais segundo Burrel e Morgan (1979): humanista radical, interpretacionista, 

estruturalista radical e funcionalista. 

 

Os autores propõem o estudo das “zonas de transição” (FEITOSA, POPADIUK e 

DROUVOT, 2009, p.5), que seriam conceitos que apareceriam em vários paradigmas, 

assim como a abordagem multiparadigmática, que inclui o pluralismo epistemológico, 

segundo os autores de muita utilidade nas pesquisas acerca das organizações. A 

pesquisa a partir desta abordagem inclui as “decisões filosóficas” (FEITOSA, 

POPADIUK e DROUVOT, 2001, p. 9), que envolvem pressupostos ontológico e 

epistemológico, assim como o paradigma adotado; além disso, a parte operacional inclui 

as estratégias e métodos de pesquisa, assim como tipos de constructos teóricos, etapas 

da pesquisa, definição da amostra e coleta de dados. De cunho pluralista e 

metodológico, o trabalho conclui que a ausência desse desenho da pesquisa ou mesmo 

sua inconsistência tem invalidado muitos trabalhos.  

 

Analisando o artigo a partir da afirmação dos autores de que a pesquisa em 

Administração tem caminhado qualitativamente a passos lentos pelo fato de imperar o 

modelo positivista de análise das organizações, pode-se inferir que não é sem motivo ou 

intenção que a pesquisa acadêmica tem sérias dificuldades de sair desse molde: 

 

Foi especialmente por conta de sua eficácia sem rival para fornecer a racionalização exigida 

pelos interesses socioeconômicos e políticos dominantes que o cientificismo neopositivista pode 
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adquirir proeminência – a despeito de sua notável deficiência lógica e irracionalidade – como o 

paradigma da explicação racional da sociedade e como a principal corrente de legitimação 

ideológica (MÉSZÁROS, 2004, p.255). 

 

 

Ou seja: as fontes de contestação ao poder hegemônico precisam de sua permissão para 

entrar no jogo. Por outro lado, a ideologia faz com que esse acesso pareça livre: não 

entra quem não quiser. Os congressos científicos – como o EnANPAD – estão aí com 

seus métodos de submissão blind rewiew democráticos, assim como os conselhos 

editoriais das revistas especializadas em Administração. O fato de muitas vezes elas 

deixarem o pesquisador quase um ano à espera de retorno da avaliação de seu artigo é 

uma simples ‘contingência’, pois há uma quantidade enorme de trabalhos sendo 

analisada, o que realmente acontece, mas este discurso também se presta à ideologia, no 

sentido de não se deixar muito claras as regras políticas do jogo, como a troca de 

favores entre colegas, por exemplo, que pode fazer o trabalho de um ‘desconhecido’ ser 

preterido na hora da classificação para uma determinada publicação.  Aqui, pode-se 

observar como a ideologia produz o discurso de “ser “consensual”, “orgânica”, 

“participativa”, e assim por diante, reivindicando, desse modo, também a racionalidade 

autoevidente da “moderação”, “objetividade” e neutralidade ideológicas (dominantes)” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 7). 

 

A própria profusão de artigos que defendem o multiparadigmatismo num evento como o 

EnANPAd reforça a argumentação anterior; esse método plural não toca mais do que a 

superfície do problema, pois, repare-se: são artigos que propõem o método plural, mas 

segundo os autores, a pesquisa ainda é predominantemente positivista e cerceada, e os 

eventos, a comunidade acadêmica, e a Academia Brasileira de Administração – a 

ANPAD – funcionam como filtros ideológicos que afunilam as publicações, permitindo  

desvios teóricos que não comprometam de fato o que se considera como ciência 

administrativa. Isto remete ao aspecto constitutivo convencional da prática discursiva 

(FAIRCLOUGH, 2001, p. 92), no sentido de que “contribui para reproduzir a sociedade 

(identidades sociais, relações sociais, sistemas de conhecimento e crença)”. 

 

 

O sexto artigo faz parte da análise do ano de 2009 da Divisão EPQ do EnANPAD  e 

está intitulado como “Perspectiva histórica em Administração: panorama, literatura, 

limites e possibilidades” e que tem como autores Alessandra Mello da Costa, Denise 

Franca Barros e Paulo Emílio Matos Martins. 
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Tendo como ponto de partida a análise de Usdiken e Kieser (2004), a perspectiva 

histórica em Administração aborda três eixos: a) história empresarial; b) história da 

gestão e c) história da organização. Os autores propõem uma ampliação das abordagens 

qualitativas na pesquisa e uma necessidade de aproximação da abordagem do contexto 

brasileiro, a partir de autores que normalmente estão fora do mainstream (a palavra 

usada no meio acadêmico da Administração para se referir a padrão) como Norbert 

Elias, Sérgio Buarque de Hollanda, Gilberto Freyre, dentre outros. 

 

Após uma discussão sobre as mudanças paradigmáticas na história e na historiografia, 

os autores propõem a corrente de pensamento da Nova História como ampliação de 

abordagem na pesquisa, visto que ela se caracteriza pela análise das estruturas e ações 

dos indivíduos, questiona fatos históricos oficiais, destaca a relevância dos movimentos 

coletivos e individuais, todos estes temas que podem ser teoricamente embasados em 

autores como Bourdieu, Foucault, dentre outros. A Nova História permite digressões e 

maior flexibilização, como a ampliação do conceito de documento para fontes não 

escritas, por exemplo. 

 

Os autores concluem o artigo dizendo que o processo de uma nova visão na História da 

Administração possibilita “identificar o contexto do processo de tomada de decisão e de 

definições de regras, desvelando o componente ideológico presente nas escolhas” 

(COSTA, BARROS e MARTINS, 2009, p. 13) e leva à reflexão sobre a práxis social, a 

possibilidade de novas fontes, novos problemas e, por isso, novas perguntas. 

 

Analisando este artigo, pode-se inferir a necessidade e a legitimidade da percepção do 

micro, do endógeno. A história é uma história de homens, seres individuais que vivem 

coletivamente. A história fala de lugares, acontecimentos e pessoas específicas; porém,  

estão circunscritos em contextos ‘maiores’. Neste momento se faz necessário o uso da 

“dialética: nem a imersão espontânea nas velhas tradições, nem a necessidade de 

adaptar-se às novas condições e fazer concessões, mas a necessidade de reinventar [...] 

sob as novas condições históricas” (ZIZEK, 2002, p. 69). Ressalta-se o componente 

histórico como fundamental para que os documentos, escritos ou não, sejam analisados 

à luz da realidade objetiva, de fatos que se deram em conjunturas sociais, políticas e 

econômicas específicas, como aconteceu, por exemplo, no caso da discussão acerca da 

CAPES no capítulo I. 
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A proposta dos autores do artigo parece ser a de um novo olhar sobre a objetividade no 

sentido do geral, do histórico, assim como o estudo do local, do particular, mas este 

visto como componente de uma escala maior. A história empresarial, assim como a 

história das organizações e da gestão estão inseridas na história da sociedade capitalista, 

que pode ser analisada a partir da totalidade. 

 

Por outro lado, é preciso atentar para o fato de que a liberdade pós-moderna de 

“desconstruir, duvidar, distanciar-se” (ZIZEK, 2002, p. 17) está levando a um 

esvaziamento (irreversível?) da crítica mais ácida ou mesmo mais profunda da realidade 

concreta. Ou seja: deve- se ter o discernimento se essa busca do real no aspecto 

micro(scópico) não é justamente uma postura ideológica de fuga do confronto com o 

próprio real, à medida que “o Real é tocado na, e através da, destruição do elemento 

excessivo que introduz o antagonismo” (ZIZEK, 2002, p. 47). Por elemento excessivo 

leia-se a economia da exploração capitalista. 

 

O sétimo artigo analisado intitula-se “O ensino dos Estudos Organizacionais nos 

Programas de Pós-Graduação em Administração stricto sensu: uma construção 

social”, de autoria de Claudiani Waiandt e Tania Fischer, que faz parte do tema 6 da 

Divisão EPQ do EnANPAD – Formação Profissional do Ensino e da Pesquisa. 

 

As autoras iniciam o artigo discutindo a autonomia relativa do professor nos programas 

de Mestrado e Doutorado, assim como a questão do poder e das contingências 

institucionais interferem na orientação do conteúdo do ensino e da produção acadêmica. 

As autoras concluem que o professor tem liberdade de como ensinar, mas não do que 

ensinar. 

 

A pesquisa foi feita em nove Programas: FGV/RJ, FGV/SP, UFBA, UFMG, UFPE, 

UFPR, UFRGS e UFSC, pelo fato dos autores considerarem estes como Programas 

representativos em Estudos Organizacionais e por alguns estarem dentre os primeiros 

Programas de Pós-Graduação em Administração no país. Como hoje existem cerca de 

90 Programas reconhecidos pela CAPES, essa pesquisa abrange cerca de 10% do total 

dos Programas. 

 

As autoras definem currículo como construção social a partir de Kincheloe (2011, p. 8), 

onde o status e a hierarquia estão presentes. A produção do conhecimento não segue 
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somente o fator intelectual, mas está inscrita em uma realidade econômica, política e 

social. 

 

Após fazer uma reconstrução do contexto histórico da criação dos primeiros Programas 

de Administração Pública (1959), dos primeiros centros de ensino – FGV, UFRGS, 

UFBA, UFMG – da criação da ANPAD e dos primeiros periódicos da área, como a  

Revista de Administração da USP (1947), os Cadernos de Administração Pública da 

EBAPE-FGV (1954) e a Revista de Administração de Empresas da FGV (1961), as 

autoras discorrem sobre a influência da política de avaliação dos órgãos governamentais 

de fomento à pesquisa: 

 

No Brasil, na área de Administração, muitas pesquisas são organizadas a partir de lançamento de 

editais de financiamento de pesquisa por organizações públicas federais e estaduais como CNPq, 

CAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), dentre outras, ou 

organizações estatais e privadas através de suas fundações. Essas pesquisas significam apoio 

financeiro para realização e manutenção das atividades educacionais nas Instituições de ensino, 

que se transformam em publicações, e, consequentemente, retornam para a academia 

influenciando, posterior e novamente, os conteúdos que são selecionados pelos docentes da pós-

graduação (WAIANDT e FISCHER, 2009, p. 6). 

 

 

As autoras, então, discutem a ausência de consenso entre os professores sobre a área de 

Estudos Organizacionais, e verificaram que estão em uso “três formas preponderantes 

de organizar o conhecimento nesses Programas: a partir de uma evolução histórica 

(paradigmas ou escolas) e reflexões de interesse, por meio das Escolas e temas 

transversais e por meio de um diálogo com as diferentes ciências” (WAIANDT e 

FISCHER, 2009, p. 10). Aí mais uma vez aparece no conteúdo organizado a influência 

da classificação dos quatro paradigmas de Burrel e Morgan (1979): humanista radical, 

estruturalista radical, funcionalista e interpretativista. 

 

Das 688 referências bibliográficas presentes nos nove Programas, o estudo localizou 

60% de autores estrangeiros, assim como um movimento “de um grupo de docentes de 

resgate de autores brasileiros como de Alberto Guerreiro Ramos, Celso Furtado, 

Fernando Carlos Prestes Motta, Gilberto Freyre e Maurício Tragtenberg, buscando 

contextualizar os EO no país” (WAIANDT e FISCHER, 2009, p. 12), e que outros são 

 

esporadicamente relacionados aos assuntos discutidos no Plano de Ensino como: funcionalismo 

(Miguel Caldas e Roberto Fachin), teoria neo-institucional e poder (Cristina Carvalho e Marcelo 

Milano Vieira), poder (José Henrique de Faria), teoria crítica (Maria Ceci Misoczky, Rafael 
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Alcadipani, Ana Paula Paes de Paula), estrutura/institucionalismo (Clovis Luiz Machado-da-

Silva, João Crubellate), Estudos Organizacionais (Carlos Bertero, Tânia Fischer, Sylvia 

Vergara), novas formas organizacionais (Eloise Dellagnelo), cultura (Neusa Cavedon, Maria 

Ester de Freitas, Alexandre de Pádua Carrieri e Pedro Jaime Junior), mudança organizacional 

(Thomaz Wood Jr.), economia solidária (Genauto França Filho), análise psicossocial (Antônio 

Virgílio Bittencourt Bastos), dentre outros (WAIANDT e FISCHER, 2009, p.13). 

 

Na análise do artigo acima, a escolha dos Programas participantes da pesquisa é o 

primeiro dado que se destaca: são Programas que atualmente formam a ‘vitrine’ da 

Administração brasileira no contexto internacional. Neste sentido, as autoras produzem 

um ‘instantâneo’ do ensino de uma disciplina específica – Estudos Organizacionais – 

para expor ao ‘público’. Com dados reais, uma crítica legítima e consistente das 

universidades que são o ‘berço’ de formação das autoras, o que pode ser percebido no 

texto de apresentação do Currículo Lattes – retirado do sítio eletrônico do CNPq – da 

Professora Doutora Tania Fischer, por exemplo: 

 

Possui doutorado em Administração com distinção e louvor pela Universidade de São Paulo 

(1984), mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1977) e 

graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1973). Atualmente é 

professora titular da Universidade Federal da Bahia e coordenadora do Centro Interdisciplinar 

em Desenvolvimento e Gestão Social (CIAGS). É pesquisadora DTI 1A do Cnpq e membro 

titular da Academia Baiana de Ciências. É conselheira da Fundação Banco do Brasil, SEBRAE e 

FIEB. Coordena projetos PRO-ADMINISTRAÇÃO, PRONEX e PRO-CULTURA da CAPES. 

Foi presidente da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação Administração 

(ANPAD) e diretora da Associação Nacional de Programas de Planejamento Urbano e Regional 

(ANPUR) e Associação Nacional de Programas de Ensino de Transportes (ANPET). Foi 

consultora da UNESCO e Banco Mundial. Tem experiência nas áreas de Administração e 

Educação, com ênfase em Organizações e Interorganizações, Poderes Locais e Gestão Social do 

Desenvolvimento Territorial. Recebeu os seguintes prêmios e distinções: Medalha de Ouro 50 

anos de Pós-Graduação Brasileira concedida pela CAPES; Pesquisador de Destaque pela UFBA 

(2009) e Homenagem da ANPAD e ANPET (Texto informado pela autora) (CNPq, 2012).  

 

As autoras concluem o artigo propondo a ampliação desse tipo de pesquisa, dado no 

número de cerca de 90 Programas reconhecidos pela CAPES:  

 

temos que considerar que seria importante ampliar a abrangência da pesquisa além desse núcleo 

bruto, já que em 2009, aproximadamente 90 programas estão regulamentados pela CAPES, 

comportando também os cursos profissionais e, mais recentemente, os interdisciplinares  

(WAIANDT e FISCHER, 2009, p. 13). 

 

 

 

Neste ponto inicia-se a análise do artigo. Pelas argumentações das autoras, pode-se ter a 

impressão de que existe uma discordância ao que é imposto pelo sistema de 

financiamento e avaliação. Mas se houver uma análise mais profunda, utilizando os 
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dados acima – do currículo Lattes, por exemplo – percebe-se uma contradição, visto que 

as autoras criticam o sistema público de fomento e financiamento de pesquisas quando 

uma delas passou a vida de pesquisadora dentro deste sistema. Ou seja, aqui é um caso 

exemplar (não em sentido pejorativo, mas no sentido estrito do termo) da crítica que se 

faz conveniente ao sistema, porque este, em certa medida, permite um pluralismo de 

opiniões, como já foi explorado neste trabalho, ou mesmo atos de rebeldia. As palavras 

de Mészáros (2004, p. 244-245) reiteram essa argumentação: 

 

O caráter de classe do pluralismo nunca é realmente questionado pelas forças de oposição 

institucionalizadas. Elas mesmas são constituídas para operar dentro dos limites predeterminados 

da estrutura de legitimação política e ideológica do adversário. [...] o que torna o modo 

estabelecido de legitimação pluralista uma das armas mais poderosas do arsenal da ideologia 

dominante. 

 

 

 

Ou seja: a crítica é bem vinda, assim como a oposição. O que está oculto aí é que se 

pode escolher, discordar, mas dentro de certos limites. A ciência é livre, assim como o 

pensamento, desde que sirva aos fins para os quais foram concebidos. É preciso mostrar 

as coisas como estão para ocultar como elas realmente são. “Não é esta a matriz de uma 

crítica eficaz da ideologia – não somente em condições totalitárias de censura, mas 

talvez, ainda mais, nas condições mais refinadas de censura liberal?” (ZIZEK, 2002, p. 

16). Portanto, não é de se estranhar que o grupo de universidades pesquisadas pelas 

autoras sejam justamente as que historicamente estão no controle da pesquisa científica 

do país na mais variadas áreas, inclusive a Administração. 

 

Por outro lado, é válida a busca de autores brasileiros que apontem novas direções à 

pesquisa em Estudos Organizacionais, a fim de se analisar coerentemente a realidade 

brasileira numa área como a Administração, que se vê envolvida com uma literatura 

predominantemente estrangeira. No entanto, as autoras criticam o índice baixo de 

alguns autores nesta lista que, não por acaso, fizeram ou fazem parte da elite acadêmica 

que tem se firmado contemporaneamente pela própria ANPAD.   

 

O oitavo e último artigo analisado do ano de 2009 é todo em língua inglesa e tem o 

título “From global management to mundial manegement: insights from Latin America 

to a synmetrical epistemology of manegement”, de Rafael Alcadipani, que começa seu 

ensaio afirmando que o termo global está diretamente atrelado ao que vem dos Estados 
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Unidos, e tem seu significado perpassado por relações de poder, apesar de estar 

universalizado como conhecimento tácito e neutro. 

 

Daí, o autor fala da subalternidade da América Latina em relação ao conhecimento 

gerencial devido à forte introdução da ideologia americana no Século XX. Isso foi tão 

intenso que o campo da Administração tende a desconsiderar que o conhecimento 

gerencial começou nas escolas de negócio na França e Alemanha no século XIX 

distorcendo, inclusive, o significado do termo organização, que ficou similar à 

corporação, termo utilizado pra identificar inicialmente as empresas privadas 

americanas. Por isso, também, segundo o autor, Taylor é considerado o pai da 

Administração. Ou seja, reduziu-se um fenômeno mundial a uma nação – a americana. 

 

O autor explica o americanismo, ideologia pragmática que se baseia em seis elementos: 

a) Estado neoliberal, b) democracia – o que é forte na retórica da americanização, c) 

progresso associado ao racionalismo, d) utilitarismo – pragmatismo e trabalho 

compulsivo, e) economia de mercado e f) sociedade de massa – ou de consumo. 

 

O eixo histórico da análise fica por conta da criação da Comissão Brasil- Estados 

Unidos para o Treinamento Industrial – CBAI, que esteve em missão por aqui de 1946 a 

1963; a forte influência da Fundação Ford e da Universidade de Harvard; o acordo de 

dez anos da Universidade de Michigan com a FGV/EAESP para a implementação da 

Escola de Administração, na qual o ensino foi em inglês dado por professores 

americanos; o intercâmbio nos idos de 1960 entre a FGV e as Universidades de Cornell 

e Stanford para ‘partilhar’ conhecimento. 

 

Com base nessas informações, o autor critica a imposição de modelos exógenos a partir 

do conceito de colonialidade epistêmica de Ibarra-Colado (2006), no qual a elite nativa 

de um país considerado periférico se integra à ideologia dominante pelo conhecimento 

científico. Mas isso não se faz sem tensões, pois contextos específicos e locais entram 

em conflito com o modelo imposto. 

 

Mas até disso a ideologia dominante dá conta, pois se justifica a ineficácia e ineficiência 

da prática da administração global estereotipando o Terceiro Mundo como menos 

desenvolvido. 
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A proposta do autor é, então, a mundialização ao invés de globalização, numa 

perspectiva vista da América Latina, de novos modelos que partam dos movimentos 

sociais que sejam distintos da lógica da superacumulação do capital. Fazendo uso da 

tecnologia para promover e disseminar regras locais que possibilitem a auto-

organização e a capacidade de gerar conhecimento. Economia solidária (SINGER, 

2008), cooperativas de trabalho, luta contra a pobreza, cooperativas de crédito são 

elementos que, segundo o autor, gerarão inclusão social. 

 

Analisando este artigo, prontamente se vê a contradição: um texto que critica a 

dependência intelectual está escrito em inglês. A crítica da imposição de modelos 

exógenos feita pelo autor parece se esvaziar a partir deste ponto que passaria 

despercebido pela maioria. Aqui, a racionalização da ideologia, a naturalização e a 

universalização de seus conceitos (EAGLETON, 1997) fazem com que a realidade seja 

um dado natural – neste caso a internacionalização – e não construída com lutas por 

poder e hegemonia. Racionaliza-se um discurso acerca da realidade para que ela tenha 

um sentido lógico e coerente, e para isto serve a função epistemológica da ideologia: ela 

cria saberes – a língua inglesa como idioma universal – incorpora conceitos, afirma 

necessidades científicas. 

 

A sedimentação da racionalidade naturaliza a realidade e legitima o modo de produção. 

Quando isso acontece, a ordem capitalista se universaliza e se perde o ponto de vista 

estrutural (e superestrutural) e histórico da realidade. 

 

Aqui se faz uma digressão que tem o intuito de definir o terreno do artigo analisado a 

partir do objetivo principal deste trabalho, que é a identificação da ideologia 

hegemônica na produção científica em Administração: esta dissertação lida do início ao 

fim com a categoria dialética de fenômeno e essência; o primeiro diz respeito aos 

próprios documentos analisados e a segunda é a ideologia ‘em-si’ que é, para Zizek 

(1996, p. 15), “a noção imanente da ideologia como doutrina, conjunto de ideias, 

crenças, conceitos e assim por diante, destinada a nos convencer da sua “veracidade”, 

mas, na verdade, servindo a algum inconfesso interesse particular de poder” (grifo do 

autor). Em tempos atuais, pode-se dizer que nem tão inconfessos assim. 
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Este artigo serve como exemplo desta relação dialética que ocorre entre o discurso  

(neste caso, o texto) e a sua essência ideológica, traduzida na contradição de criticar a 

ideologia hegemônica utilizando uma de suas maiores armas para sua universalização: a 

questão da língua (inglesa), que é um dos principais instrumentos utilizados na 

globalização mundial, com poder de uniformizar tudo e todos e, ao mesmo tempo, 

excluir tudo o que se nega a seguir esta lógica. 

 

Tudo o que se viu até agora não se esgota nesse ponto da discussão, mesmo porque isto  

não seria possível, mas continuará com a análise dos textos da Divisão EPQ do 

EnANPAD de 2010, que vem a seguir. 

 

 

III.2. Análise dos artigos de 2010 da Divisão EPQ do EnANPAD 

  

O primeiro artigo selecionado para fins desta análise pertence ao tema 1,  Relações 

Teoria-Prática, é intitulado “Relações Teoria-Prática” em Administração: o que 

Desaparece nesse “Buraco Negro”, de autoria do professor Pedro Lincoln C. L. de 

Mattos – que foi também o líder do tema na Divisão de Ensino e Pesquisa no ano de 

2010. O artigo tem início afirmando que a Administração precisa encontrar-se, achar o 

seu lugar, e que existe uma grande confusão na definição do que sejam as relações 

teoria-prática ou mesmo uma polarização entre os dois. Cabe ao meio acadêmico, 

segundo o autor, um reposicionamento perante o que se passou e ser senso comum com 

relação à teoria-prática em Administração. “Buraco negro, ele próprio um fenômeno 

descrito com auxílio de metáfora, é morfema emprestado da astrofísica e pode agregar 

grande riqueza de significado a um recorrente problema de pesquisa em 

Administração”. Ele defende a teoria como ação discursiva e a prática como ação não 

discursiva, e traz à luz a discussão da ‘teoria-em-uso’, largamente utilizada na 

Administração, como “justificação teórica das estratégias de intervenção” (MATTOS, 

2009, p. 2 e 5).  

 

O autor diz que essa dicotomia teoria-prática não é originária da Administração, mas é 

uma questão filosófica que está presente em toda a ciência, onde a linguagem ficou 

restrita a algo individual quando, na verdade, ela é uma força social, “que o discurso 
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teórico é uma prática social que incorpora sempre um significado semântico em estilo 

analítico” (MATTOS, 2009, p. 9).  

 

Sendo assim, o autor introduz a importância da linguagem segundo principalmente a 

visão de Habermas (1990), e propõe “inventariar adequadamente os gêneros discursivos 

que se desenvolvem a propósito da ação organizacional e administrativa. Isso permitiria 

tanto o estudo da teoria como o da prática, e a proposta central do autor é a seguinte: 

“por que não pensar institucional e metodologicamente em duas áreas acadêmicas? 

Uma produzindo para a prática profissional, a outra, não” (MATTOS, 2009, p. 11). 

 

Na continuidade, ele apresenta a teoria explicativa como caminho: ela seria a descrição 

normativa de contextos e ações específicas, sob duas dimensões: 

 

a) só incidentalmente a teoria pode ter algo a ver com uma situação real de prática [...] b) A 

teoria não (estruturada) para a prática, mas pode ser para a convicção, esclarecimento, 

informação de contexto e inspiração do praticante, inclusive os próprios acadêmicos 

enquanto praticantes de uma arte (MATTOS, 2009, p. 14). 

  

 

Em termos de análise do artigo, destaca-se um ponto contraditório: apesar de criticar a 

dicotomia – que realmente não nasceu na Administração, mas faz parte da imposição do 

sistema capitalista desde seu início ao separar o trabalho físico do trabalho intelectual e, 

assim, quebrar a unidade entre teoria e prática – o autor propõe duas ciências para a 

Administração: uma que ele chama objetiva, voltada para a prática e outra, mais 

abstrata, voltada para as questões teóricas. Aqui, pode se confirmar o que Mészáros 

afirma ser a “praticabilidade como pré-requisito absoluto” (grifos do autor) 

(MÉSZÁROS, 2004, p. 233 e 237):  

 

como resultado, as mudanças particulares desprovidas de um quadro estratégico de referência 

(que apenas uma ideologia coerentemente definida pode proporcionar) em geral ficam limitadas 

à imediaticidade (grifo do autor) de seu impacto potencial estreitamente circunscrito.  

 

 

O artigo propõe um projeto pragmático para tentar solucionar o embate entre teoria e 

prática: ele “nada indica que a referência seja à totalidade do sistema ou ao seu núcleo 
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essencial. [...] Ele constrói a filosofia utilitariamente (grifo do autor) no sentido 

imediato” (GRAMSCI, 1982, p. 36 e 58), o que se distancia da concepção de práxis, na 

qual há uma unidade engajada entre a teoria e a prática. O autor do artigo afirma que 

não coloca em oposição teoria e prática, mas tende a polarizá-las ao longo do trabalho. 

Teoria e prática não são campos opostos ou mesmo polarizados, mas sim que se 

relacionam constantemente.  “A única solução possível é rejeitar exatamente essa 

oposição e adotar simultaneamente as duas posições, o que somente poderá ser feito se 

nos valermos da categoria dialética da totalidade” (ZIZEK, 2002, p. 66). 

 

Observa-se aqui a tentativa de se retirar o particular – a relação entre teoria e prática –  

do que está contido no geral, que é a totalidade da realidade concreta. A teoria é o 

conteúdo na forma de prática, e esta última é o fenômeno que contém em si a essência, a 

ideologia. 

 

Além disso, o pensamento do autor de teoria como ação discursiva e prática como não 

discursiva entra em colisão com a visão de Fairclough  (2001, p. 92), que diz que o erro 

da ênfase indevida pode comprometer a natureza dialética da prática discursiva. Toda 

ação é discursiva, e todo discurso é ação, ou seja: teoria e prática são o discurso. 

 

O segundo artigo do ano de 2010 é intitulado “Uma defesa à triangulação metodológica 

e ao multiparadigmatismo nas pesquisas em contraposição a resistências encontradas: 

uma análise dos anais do EnANPAD 2009”,  tem autoria de Juliana Cristina Teixeira e 

Marco César Ribeiro Nascimento e foi selecionado para o tema 3, Epistemologia na 

Administração e na Contabilidade. 

 

Os autores colocam, em primeiro lugar, que a resistência a novos padrões  

multiparadigmáticos de pesquisa ocorre, principalmente pela hegemonia do 

funcionalismo no que toca os Estudos Organizacionais, e se reportam aos conceitos de 

paradigma de Kuhn (1987) e de Burrel e Morgan (1979), que compartilham da categoria 

da incomensurabilidade paradigmática: para o primeiro, essa incomensurabilidade é 

uma dificuldade de diálogo entre diversos paradigmas científicos, mas que pode ser 

transposta, principalmente pela língua, ou seja, o obstáculo seria de ordem semântica; os 

dois últimos defendem a incomensurabilidade radical de paradigmas: para eles, não há 

essa possibilidade de diálogo entre os paradigmas, identificados como a) humanista 
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radical, b) estruturalista radical, c) interpretativista e d) funcionalista, discussão que está 

bem presente nos artigos analisados até o momento. 

 

Os autores criticam a pesquisa de cunho positivista, que privilegia a pesquisa 

quantitativa, focando-se no objeto, criando uma dicotomia com a pesquisa qualitativa, 

que tem o sujeito como principal. Eles defendem a triangulação metodológica como 

enriquecimento da pesquisa.  

 

A abordagem qualitativa começou a ter aceitação na Administração por volta dos anos 

1970, e os autores se utilizam da argumentação de Godoy (1995) para apoiar esta 

afirmação: 

 

Na administração de empresas o interesse pela abordagem qualitativa começa a se delinear a 

partir dos anos 70, culminando com a publicação, em 1979, de um número da revista 

Administrative Science Quaterly, totalmente dedicado ao tema qualitative methodology 

(GODOY, 1995, p. 61-62 apud TEIXEIRA e NASCIMENTO, 2009, p. 6) (grifos do autor). 

 

 

 

Como dado de sua pesquisa, os autores encontram em 5 entre as 10 Divisões 

Acadêmicas o predomínio de métodos interpretativistas a partir do estudo de Dalmoro et 

al (2007) e listam benefícios como maior abrangência e maior validade da pesquisa, 

apesar de reconhecer que esta tem um nível maior de dificuldade na sua materialização. 

 

Nos anais de 2009, os autores afirmam que de 880 artigos, apenas 53 (6%) utilizam a 

triangulação, e que esta ocorre na maioria das vezes quando há mais de um autor, que 

chega a 43 artigos (81%). 

 

Este artigo confirma a ideia de ‘temas da moda’ em Administração: a questão 

multiparadigmática está presente em boa parte dos textos, numa discussão que tende ad 

infinitum. Neste caso, pode-se inferir que o Tema de Interesse 3,  “Epistemologia em 

Administração e Contabilidade”,  aparece como conteúdo, que se traduz na forma de 

artigos que tendem a refletir sobre ‘mais do mesmo’. Este não parece ser um processo 

aleatório, já que os assuntos convergem basicamente para o mesmo ponto dentro do 

Tema 3. O que reforça a análise de Fairclough (2001) acerca do aspecto convencional 

de reprodução do discurso, mas, ao mesmo tempo, do aspecto criativo, já que o 



105 
 

multiparadigmatismo é uma mudança social no discurso da ciência até então 

predominantemente positivista.   

 

Isto leva à discussão do engessamento positivista da discussão científica pautada num 

pensamento hegemônico, que permite pequenos desvios que não comprometam a 

validade do discurso; pelo contrário: esses desvios, também como conteúdos traduzidos 

na forma de críticas, vêm ao encontro do poder hegemônico para afirmá-lo ainda mais. 

 

O que se pode perceber é um movimento aglutinador em direção ao pensamento 

dominante, permanecendo este intocável na obscuridade da fragmentação pós-moderna. 

Ou seja: o esvaziamento das grandes narrativas leva à confusão de que não se tem mais 

um pensamento único, mas é exatamente este pensamento hegemônico que permite a 

fragmentação em micronarrativas que tendem a desviar o olhar da totalidade. 

 

O terceiro artigo deste bloco, “Implicações da aprendizagem experiencial e da reflexão 

pública sobre o campo para o ensino de pesquisa científica e formação de mestres em 

Administração”, tem a autoria de Beatriz Queiroz Villardi, e discute a necessidade da 

disciplina de Metodologia Científica como instrumento na formação de jovens 

pesquisadores stricto sensu, que foi selecionado para o Tema 6, Formação do Professor 

e do Pesquisador. 

 

A autora começa fazendo uma crítica aos Programas de Pós- Graduação – PPG’s – por 

serem eles de cunho positivista, e a implicação entre qualificação versus tempo na 

formação de mestres. 

 

Por reflexão pública a autora identifica a discussão em sala de aula, feita coletivamente, 

assim como a necessidade de experiência no campo da pesquisa, na aprendizagem de 

materializar a metodologia in loco, que a autora afirma ser a maior dificuldade dos 

iniciantes pesquisadores. 

 

O artigo aponta a falta de motivação para a pesquisa por desconhecimento do que esta 

seja, pois os orientadores em sua maioria encaram o conteúdo de Metodologia 

Científica como dado e apreendido pelos mestrandos, e ainda a formação pragmática do 

administrador aparece como fator complicador do desenvolvimento da habilidade de 

pesquisa. 
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A autora relata, então, a experiência de duas professoras da disciplina de Metodologia 

Científica em dois PPG’s, com um total de 40 alunos, onde 4 alunos participaram da 

experiência de ‘ir a campo’ na fase de coleta e análise de dados, “construindo um roteiro 

de entrevista, realizando entrevista piloto e refletindo para identificar as modificações 

necessárias ao roteiro e proceder à sua nova validação” (VILLARDI, 2010, p. 1). Isto 

foi feito a partir de uma abordagem sócio-construtivista, que tem os seguintes 

princípios: a) teorização como prática social dinâmica, b) os indivíduos são agentes 

ativos, c) as práticas pedagógicas são práticas sociais e d) os processos cognitivos são 

vistos como construção social. Por essa abordagem interpretativista, apoiada na 

concepção de paradigma de Burrel e Morgan (1979) – apresentado nas páginas 80 e 81 

– a preocupação consiste em “compreender como a realidade é socialmente construída” 

(VILLARDI, 2010, p. 9), levando em conta a subjetividade do indivíduo, sendo isto o 

que dá sentido à análise da realidade. 

 

Com isso, a autora afirma que o pesquisador se apoia em e, ao mesmo tempo, 

desenvolve quatro tipos de reflexão, a saber: a individual, a pública, a que se realiza na 

ação e que se dá sobre a ação. 

 

Iniciando a análise desse artigo, a crítica feita em relação aos PPG’s é considerada como 

ponto central pela autora. Pode-se confirmar aqui a validade desta crítica; contudo, num 

raciocínio dialético, pode-se deslocar a causa, que está colocada pela autora nos 

Programas, para as esferas superiores de controle e construção de políticas, 

considerando-se, assim, que estes se apresentem como efeito de uma política pública 

específica – do Ensino Superior.  No movimento dialético da realidade, a política do 

Ensino Superior, por sua vez, deixa de ser a causa para se tornar o efeito do pensamento 

hegemônico que está na base de construção dessas políticas, que põe o problema como 

de ordem estrutural.  

 

A crítica feita pela autora à aceleração do tempo como fator que empobrece o processo 

de aprendizagem leva ao ponto da própria aceleração da vida contemporânea imposta 

pela lógica do capital, que invadiu todas as esferas da vida social. A produção científica 

precisa ser cada vez maior num espaço de tempo cada vez menor; Harvey dedica boa 

parte de seus estudos ao tema da compressão tempo-espaço inserida na lógica do 

capital:  
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as concepções de tempo e espaço são criadas necessariamente através de práticas e processos 

materiais que servem à reprodução da vida social. [...] Sob a superfície de ideias de senso 

comum e aparentemente “naturais” (grifo do autor) acerca do tempo e do espaço, ocultam-se 

territórios de ambiguidade, de contradição e de luta. [...] Importantes batalhas também ocorrem 

nos domínios da teoria, bem como da prática, científica, social e estética (HARVEY, 2012, p. 

189-190). 

 

O artigo põe na ordem do dia esta discussão crítica, mas não chega a considerar o 

processo histórico como estruturante; parte do indivíduo, da aprendizagem experiencial.  

Chega a citar a Pedagogia Crítica (VILLARDI, 2010, p. 6), um movimento de cunho 

marxista dentro da área da Educação que teve seu início pelos anos de 1980, mas não 

aprofunda a questão. A autora fala das práticas sociais, mas não as insere num contexto 

histórico de práxis, o que deixa o materialismo histórico-dialético numa posição 

circunstancial, casual, e não necessário à análise da realidade objetiva. 

 

 

O quarto artigo da série de 2010 propõe o tema “A história do ensino em administração: 

contribuições metodológicas e uma proposta de agenda de pesquisa”, de autoria de 

Claudiani Waiandt, Tania Fischer e Renata Lara Fonseca, fazendo-se, aqui, a 

observação de que as duas primeiras autoras tiveram texto selecionado para a mesma 

Divisão Acadêmica EPQ no ano anterior. O artigo faz parte do Tema de Interesse 7, O 

Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa, salientando a contribuição da História 

em suas várias vertentes como disciplina a ser ministrada em cursos de Administração. 

 

As autoras dão destaque aos “estudos no campo historiográfico da educação, 

influenciados pela História Nova” (WAIANDT, FISCHER e FONSECA, 2010, p. 1), 

que se orientam pela História Oral, a Biografia, A Autobiografia e a História de Vida, 

que contribuem, segundo o artigo, para a compreensão do impacto as recentes 

transformações culturais no ensino. 

 

Destacam, também, a necessidade de construção de um espaço teórico-metodológico 

para reconstruir a História do Ensino da Administração (HEA) como um subcampo de 

pesquisa, pois na  
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Administração, o debate sobre a importância do campo da história ficou restrito principalmente 

aos estudos ligados à história dos negócios ou empresariais (business history), à história da 

gestão (management history) e à história organizacional  (organizational history) (WAIANDT, 

FISCHER e FONSECA, 2010,  p. 2). 

 

O artigo propõe a constituição do subcampo da HEA a partir de quatro níveis: a) a vida 

dos mestres – o professor como sujeito coletivo; b) os legados de ensino – história dos 

currículos, dos programas e dos modos de ensinar, c) a história das disciplinas – 

mudanças no conteúdo e nos métodos de ensino e d) a história das instituições de ensino 

de Administração no Brasil – análise microssociológica. 

 

Como contribuições metodológicas, as autoras ressaltam a) a História de Vida, “como 

relato de um narrador sobre sua existência através do tempo”, com total autonomia do 

narrador, b) a Biografia, que consiste num “relato oral que é permeado pelo diálogo 

entre o pesquisador e o indivíduo”, com a priorização de fragmentos na oralidade, c) a 

Autobiografia, uma construção do indivíduo a partir de uma narrativa escrita, baseada 

na “totalidade das memórias”; e d) a História Oral como “registro das narrativas com 

pessoas que podem fazer revelações sobre acontecimentos” da história recente 

(WAIANDT, FISCHER e FONSECA, p. 10 e 12). 

 

Elaborado pelas autoras, o quadro abaixo condensa a proposta da agenda de pesquisa 

sobre a história do ensino de Administração: 

 

Quadro 1 – Subcampo de Pesquisa sobre ensino de Administração 

Temas de pesquisa Metodologias 

Dimensão Níveis Temas - Diários biográficos 

- Biografia 

- Autobiografia 

- História de vida 

- História oral 

- Análise de Depoimentos 

Sujeito História de vida de 

professores 

História de vida de professores 

Ensino Legados do ensino História das práticas de ensino 

História do currículo História 

dos Programas ou políticas de 

ensino 

Disciplina História das disciplinas 

escolares 

História das disciplinas 

escolares 

História da Administração 

Instituições História das 

Instituições de ensino 

de Administração 

História das Instituições de 

ensino de Administração e das 

políticas educacionais 
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A questão histórica é pedra fundamental para análise, porém aqui ela se localiza no 

nível das particularidades, sem reconhecê-las como elementos contidos na generalidade, 

que é a totalidade dos fenômenos e processos, traduzida no modo de produção e 

reprodução das relações sociais. Como é uma proposta de agenda de pesquisa por parte 

das autoras, não cabe aqui prever acontecimentos, mas em termos de ampliar a 

discussão, Harvey (2012) afirma que a pós-modernidade tornou difícil qualquer crítica 

em termos históricos amplos ou mesmo geopolíticos pelo fato de, ao se negar noção de 

totalidade da realidade, o pensamento fica relegado ao plano local e presente, sem 

referências históricas. 

 

A proposta da História do Ensino de Administração – HEA – como subcampo de ensino 

e pesquisa pode fazer parte de um projeto que leve em conta o modo de produção 

capitalista como determinante nas relações, pois a História na sociedade capitalista é  

sempre econômica, e a Economia é totalmente política. Pode ser que justamente por isso 

o campo da Administração resista ao seu estudo, pelo fato de que a área está 

historicamente ligada à afirmação da lógica de reprodução do capital, como aconteceu 

no taylorismo, no fordismo e continua na Administração flexível pós-moderna. 

 

O quinto artigo do bloco selecionado para 2010 intitula-se “Longe do céu, perto do 

paraíso: como se dá a produção científica internacional dos principais pesquisadores 

da área de Administração e Ciências Contábeis” e tem como autores José Alonso 

Borba, Flavia Cruz de Souza e André Carlos de Souza. Faz parte do Tema 7 da Divisão 

EPQ, O Contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa. 

 

É um artigo bem representativo dos argumentos que vêm se desenvolvendo ao longo 

deste trabalho, pois produz um ‘instantâneo’ da pesquisa científica dos bolsistas de 

produtividade do CNPq – os bolsistas PQ. Os dados são datados de novembro de 2009, 

colhidos no sítio eletrônico do CNPq. 

 

Primeiramente, os autores ressaltam a importância da pesquisa científica internacional e 

apontam o Brasil como o “13º país que mais publica no mundo em revistas indexadas 

pelo JCR – Journal of Citation Report” (BORBA, SOUZA E SOUZA, 2010, p. 1).  

Outro aspecto é o foco na pesquisa internacional, sendo este o critério pelo qual se mede 
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o mérito da produção científica dos pesquisadores, que cada vez mais precisam se 

adequar ao padrão internacionalizado.  

 

A pesquisa se deu com 113 bolsistas PQ com dados do currículo Lattes, plataforma do 

CNPq que contém informações profissionais e atividades de pesquisa dos docentes, 

todos, nesse caso, doutores. Os autores consideraram isto como uma restrição, já que 

não puderam comprovar as informações disponíveis no sítio eletrônico do CNPq. O 

Qualis (critério de avaliação de periódicos da CAPES) utilizado foi datado de 2009. 

 

O artigo aponta que, de 43 artigos publicados em periódicos internacionais, a área de 

Administração passou a mais de 150 em 2003, número crescente nos últimos anos. 

Para analisar a inserção internacional da área de Administração, os autores partiram de 

quatro eixos: a) perfil dos pesquisadores, b) publicações em periódicos internacionais e 

nacionais, c) formação complementar e d) quantidade de orientações concluídas. 

 

Quanto ao perfil dos pesquisadores, o resultado foi de 61 docentes com doutorado em 

Administração; o restante possui doutorado em outras áreas, como Engenharia e 

Economia.  

 

Outro resultado encontrado foi a concentração no eixo sudeste-sul do país, com 19 

pesquisadores da UFRGS, 11 na FGV/SP, 8 na USP, 7 na UFMG – essas quatro somam 

40% das bolsas de produtividade, UnB e UFBA com 6 bolsistas PQ cada uma e, por fim 

FGV/RJ, Unisinos e UFRJ com 5 bolsistas cada uma.  

 

Dos 113 bolsistas, 78 possuem bolsa nível 2 – que exige 3 anos de doutorado na 

implementação da bolsa – e apenas 7 possuem bolsas do tipo 1A – para aqueles com 8 

anos de doutorado na implementação da bolsa. Além disso, dos 7 pesquisadores 1A, 

dois estão vinculados à UFRJ. A UFRGS, UFPA, USP, UFSC e UCS (Caxias do Sul) 

possuem um pesquisador 1A cada. 

 

Com relação à publicação, o artigo enfoca primeiro a chamada produção permanente 

internacional, de acordo com critério Qualis/CAPES na Avaliação Trienal 2007, exposta 

na tabela abaixo elaborada pelos autores: 
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Tabela 1 – Principais periódicos internacionais utilizados pelos pesquisadores 

Periódico Internacional Qualis Artigos 

International Journal of Operations & Production Management A1 6 

Human Relations A1 3 

Journal of the Operational Research Society A1 

Management Decision A1 

Latin American Business Review A2 27 

International Reiview of Financial Analysis A2 4 

Journal of Technology Management and Inovation B1 11 

Espacios B1 5 

Corporate Ownership & Control B2 13 

 

Nas publicações permanentes nacionais, o número tem sido crescente desde 1990, e os 

autores apontam que o aperfeiçoamento profissional dos docentes, assim como as 

exigências da  

 

avaliação dos programas de pós-graduação realizada pela CAPES e as exigências crescentes para 

a atribuição de bolsas de produtividade do CNPq fizeram aumentar a produção científica do país 

e tornaram os pesquisadores brasileiros mais aguerridos na divulgação dos resultados de sua 

investigação” (BORBA, SOUZA e SOUZA, 2010, p. 11).  

 

Os autores elaboraram a tabela referente à produção nacional, que vem a seguir: 

 

Tabela 2 – Principais periódicos nacionais utilizados pelos pesquisadores 

Periódico Nacional Qualis Artigos 

Revista de Administração Contemporânea B1 231 

Revista de Administração de Empresas 181 

Revista de Administração Pública 155 

Organizações e Sociedade B2 193 

Revista de Administração (USP) 175 

Revista Eltrônica de Administração (UFRGS) 193 

 

No quesito formação complementar, 5 pesquisadores fizeram o doutorado-sanduíche, 

sendo 3 nos Estados Unidos e 2 na Inglaterra; 45 pesquisadores possuem pós-doutorado 
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concluído no país ou fora dele, e 8 fizeram livre docência. Quanto aos grupos de 

pesquisa, 102 pesquisadores são líderes e participam em outros 117 grupos. 

 

Quanto às orientações concluídas, os 113 pesquisadores orientaram uma média de 14,26 

alunos de graduação, 26, 37 alunos de mestrado e 3,13 alunos de doutorado. 

 

Como conclusão do artigo, reproduz-se abaixo o texto dos autores (BORBA, SOUZA e 

SOUZA, 2012, p. 15), com grifo meu: 

 

De acordo com Fiorin (2003) não é possível internacionalizar a produção científica da área 

de Ciências Sociais nos mesmos níveis de outros campos do conhecimento, uma vez que 

essa internacionalização está condicionada às especificidades de cada área, com suas 

diversas culturas de publicação. Estamos vivendo um momento de grandes mudanças no 

ambiente acadêmico. [...] A avaliação da pesquisa, além de ser de grande interesse público, pode 

ter efeitos profundos no longo prazo na vida do pesquisador. Pode ser a definidora do sucesso ou 

do fracasso. Assim, é preciso estudar detalhadamente seus benefícios e suas limitações. 

 

 

Aqui se inicia a análise com a constatação de que, como se pode ver, este artigo é bem 

detalhado e possui número expressivo de dados, e ressalta a questão da produtividade 

científica dos docentes na Administração, assunto que tem gerado muitas polêmicas 

dentro da comunidade acadêmica. 

 

 

Analisando-se o artigo a partir do materialismo histórico-dialético, pode ser utilizada a 

categoria dialética da possibilidade e da realidade, em relação intrínseca com a história. 

A realidade histórica do desenvolvimentismo como prática social-discursiva nos idos de 

1950 foi fundamental na concretização da possibilidade de órgãos de fomento à 

pesquisa, como a CAPES, CNPq, acordos bilaterais para o desenvolvimento, entre 

outros. Com a possibilidade realizada e concretizada nestes aparatos de Estado em 

processo de globalização – tendo este a ordem privada como sua sombra – foram 

geradas possibilidades que se transformaram em novas realidades, como a 

internacionalização da Administração, o método de Avaliação da CAPES, que realizam 

novas possibilidades, como a competição entre pares, o alto grau de produtividade etc. 

Mesmo presas ao fio da história, estas relações não acontecem linearmente nem de 

forma única, mas com sobressaltos, contradições e luta por hegemonia. Os números 

apresentados no artigo analisado mostram como funcionam as regras do jogo. 
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Regras estas que podem “definir o sucesso ou o fracasso” na vida de um pesquisador, 

nas palavras dos autores. Isto denota como está universalizada na academia científica 

nacional a ideologia produtivista imposta pelo sistema de financiamento e avaliação de 

pesquisas. Cada vez mais os docentes têm que provar diariamente que são capazes de 

dar aulas, orientar bolsistas, graduandos, mestrandos, doutorandos, produzir publicações 

para ao fim do triênio da CAPES estar com os 150 pontos, sendo esses dados cruzados 

aos do CNPq. A própria modalidade da bolsa – de produtividade – parece algo 

incoerente para o meio acadêmico, mas que está totalmente de acordo com a ideologia 

do modo de produção e reprodução das relações sociais que impõe uma aceleração ad 

infinitum e uma obsolescência programada ao próprio cientista, que precisa se 

reinventar constantemente – publicar coisas novas e interessantes para o meio 

acadêmico – para não cair no ‘desuso’. Como se fosse uma máquina. 

 

Aqui, essência – ideologia neoliberal que impõe a produtividade em último grau – e 

fenômeno – produtividade dos docentes que exacerbam os níveis de competição 

elevados pelo individualismo – se confundem. Também podem ser vistos como 

conteúdo e forma, respectivamente. Por outro lado, o Sistema de Avaliação pode ser 

considerado como particular na generalidade da política de Ensino Superior – mais 

especificamente da Pós-Graduação – que está contida numa generalidade ainda mais 

ampla, que é representada pelo modelo brasileiro de capitalismo globalizado que 

compõe a totalidade do sistema capitalista mundial. 

 

O sexto e último artigo selecionado para este trabalho referente ao ano de 2010 do 

EnANPAD – EPQ está no Tema 7, O contexto Institucional do Ensino e da Pesquisa, e 

intitula-se “Fatores considerados para a escolha de parceiros de pesquisa: uma 

proposta teórico-metodológica para estudos em redes colaborativas de pesquisa por 

meio dos capitais simbólicos de Pierre Bourdieu”, com autoria  de Juliana Cristina 

Teixeira. 

 

A conhecida teoria do campo científico de Bourdieu é aqui apresentada para demonstrar 

uma particularidade da pesquisa científica: os critérios que são pensados e praticados na 

escolha de parcerias de pesquisa no ambiente acadêmico. 

 

A autora elabora o seguinte esquema baseado na teoria de Bourdieu (2003): 
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Figura 01: Estratégias dos pesquisadores em relação à ordem científica estabelecida 

 

Fonte: (BOURDIEU 2003 apud TEIXEIRA, 2010). 

 

 

Essas parcerias se configuram em redes colaborativas, nas quais estão presentes entes 

(pessoas ou organizações) e financiamento público e, no caso da pesquisa, “o que 

justifica geralmente a existência desse modo específico de arranjo é a crença de que a 

eficiência em pesquisas seria aumentada pela existência de ligações entre pesquisadores 

e instituições de pesquisa” (TEIXEIRA, 2010, p. 2). Essas ligações tendem a comportar 

um número de pesquisadores inversamente proporcional ao número de publicações: o 

compartilhamento de informações se dá numa esfera pequena, que detém este 

conhecimento e o poder de disseminá-lo. 

 

Por isso a autora se utiliza da noção de campo, assim como o habitus e o capital 

simbólico em Bourdieu. O campo leva em conta a “autoridade” e a “competência 

científica” (BOURDIEU, 2003, p. 112). O habitus tende a revelar os comportamentos 

estruturadores da ação, e o capital simbólico é a moeda de troca inter-relacional.  

 

Isto leva à escolha dos parceiros de pesquisa tanto pelo lucro simbólico – a reputação no 

campo – como para acumular capital – fazer um nome conhecido e reconhecido. 
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Segundo Bourdieu, esse capital pode ser: a) econômico – sob a forma de verbas e 

financiamentos, b) cultural – conhecimento e habilidades do pesquisador, assim como 

informações detidas pelo nível de influência e qualificações intelectuais, c) social – 

relações interpessoais, rede de contatos e d) simbólico – prestígio do pesquisador e da 

sua instituição. Os capitais se inter-relacionam, podendo transformar-se dependendo da 

particularidade de cada campo. 

 

A autora conclui o artigo ressaltando a importância da contribuição de Bourdieu para o 

estudo das relações que envolvem o campo da ciência, dizendo que sua teoria ainda não 

é bem explorada na Administração. 

 

Iniciando a análise, não se pode deixar de reconhecer a contribuição de Bourdieu no 

estudo do campo de produção e reprodução da ciência. Ao incorporar as estruturas do 

sujeito à análise, ele a enriquece. Seu entendimento de campo científico e as várias 

modalidades de capital trouxeram acréscimos legítimos às Ciências Sociais, e na 

Administração ele é largamente citado. 

 

Por outro lado, é preciso atentar para que não se acabe “substituindo a luta de classes 

pela atividade intelectual”, pois isso “reforçou o afastamento da história. Hoje, a 

construção discursiva substitui a produção material como prática constitutiva da vida 

social” (WOOD, 2003, p. 20). A substituição do material pelo discursivo pode levar a 

uma valorização do imaterial que se descola dos processos históricos e, 

consequentemente, da totalidade da vida concreta. Zizek (2009, p. 71) afirma que  

 

no marxismo autêntico, a totalidade não é um ideal, mas uma noção crítica; situar um fenômeno 

na sua totalidade não significa ver sua harmonia oculta do Todo, mas incluir em um sistema 

todos os seus “sintomas”, seus antagonismos e inconsistências, como partes integrantes.  

 

 

 

E é essa noção de totalidade que corre o risco de ficar comprometida ao se deter na 

particularidade de um sujeito simbólico dissociado da realidade objetiva. A própria 

dominação passa a ser simbólica, deslocando-se o componente econômico que executa 

de fato a exploração. 
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A ciência é movida a valor econômico; a questão aqui não é negar as outras formas de 

lucro ou a questão da subjetividade, mesmo porque Marx não renega o sujeito, pelo 

contrário: ele o insere na realidade crua da vida objetiva que pode operar um tipo de luta 

antagônica com sua esfera subjetiva. Mas “o homem só não se perde em seu objeto se 

este lhe vem como objeto humano ou homem objetivo. Isto só é possível na medida em 

que ele vem a ser objeto social para ele, em que ele próprio se torna ser social, assim 

como a sociedade se torna ser para ele neste objeto” (MARX, 2004, 109). Nisto parece 

residir a diferença da subjetividade entre Marx e Bourdieu. 

 

O estudo e a análise dos artigos para este trabalho se deu no intuito de demonstrar a 

presença da ideologia, assim como de suas várias aparências dentro do processo de 

afirmação da Administração como ciência. Foi possível perceber como a ideologia se 

mostra ora de forma clara, ora de forma obscura, de acordo com as condições históricas, 

e que ela pode mudar suas estratégias discursivas, que podem aparecer como fenômeno, 

mas ela permanece a mesma em sua essência, no sentido de representar e ser 

representada pelo poder hegemônico. Estas estratégias discursivas que se disseminam 

por toda a comunidade científica também podem ser consideradas a forma, assim como 

o sistema apresenta o conteúdo do que baliza as relações sociais, que é a ideologia. 

 

Termina aqui a análise dos artigos com palavras de Mészáros (2008, p. 18) (grifos do 

autor): 

É esse, então, o desempenho real dessa ciência social não-ideológica, objetiva, factual e 

rigorosamente acadêmica. E como essa “ciência” consegue esconjurar seu adversário ideológico 

na forma que lhe aprouver, consegue também descartar problemas de extrema complexidade 

com a maior facilidade. Ideologia? Esse é o outro lado. E mesmo do outro lado, ela representa 

apenas o passado, uma vez que agora todos nós vivemos numa adorável sociedade “pós-

capitalista”, genuinamente “industrial”. Portanto, os problemas ideológicos simplesmente não 

existem mais. O conflito e a complexidade são prontamente substituídos pela simples e profunda 

engenharia social e agora podemos viver todos felizes para sempre. 
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Considerações Finais 

 

  

O esforço de materializar as ideias em palavras num trabalho como este passa por um 

processo no qual estão envolvidos fatores de toda ordem: intelectuais, psíquicos, 

materiais, dentre tantos outros que perpassam a pesquisa científica.  

 

A questão da ideologia está vista como morta pela sociedade pós-moderna, mas o grau 

de sofisticação e crise a que chega o capitalismo atualmente coloca esta discussão na 

pauta do dia, pois a exploração e a retirada de fruto do trabalho produzido socialmente 

das mãos do trabalhador têm sido cada vez mais institucionalmente violentas, cada vez 

mais se aprofunda o abismo entre o trabalho social e a apropriação privada do capital. 

 

E é por isso que a questão ideológica continua firme: apesar de o mundo passar por uma 

ofensiva de neoliberalismo desde os anos de 1980 – que exacerbou os valores liberais 

como individualismo, competição, transformando os trabalhadores em “associados” ou 

“colaboradores” – o autoritarismo é claramente identificado nos níveis altíssimos de 

dominação a que são expostos os trabalhadores, às mais degradantes condições de 

trabalho e reprodução de sua vida.  

 

Na academia, isto toma outros contornos, este mesmo processo de exploração da força 

de trabalho, neste caso o trabalho intelectual, tem novas nuances. E, muitas vezes, a luta 

entre pares por um lugar ao sol do Qualis A1 e das bolsas de produtividade – o próprio 

nome diz a que veio – transforma o ambiente acadêmico-científico num campo de 

batalha que impõe condições extenuantes de desvalorização do docente-pesquisador, 

condições estas transformadoras do trabalho intelectual em mercadoria, dada a 

exigência de produção e de publicação permanente nacional e internacional, como foi 

mostrados num dos últimos artigos analisados neste trabalho. 

 

Não se trata aqui de vitimizar ou demonizar nenhum dos lados, mas de esclarecer que a 

luta de classes e intraclasses continua tão viva como na visão de Marx. Intraclasses 

porque existem muitas ramificações desta luta; ela não é simplesmente algo polarizado, 

embora a diferença entre o proletariado da pós-modernidade e os capitalistas continue 

caminhando a passos muito largos. Mas a luta de classes tomou novas formas de acordo 

com o nível de expansão e crise constante do capitalismo. Classes que não aparentam 
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oposição – como a dos cientistas sociais, pesquisadores, docentes universitários, por 

exemplo – lutam entre si por oportunidades em competição acirrada, aplicando-se,  

neste caso a questão do simbólico de Bourdieu. Porém, o simbólico nada tem a ver com 

imaginário: ele representa o terreno concreto da luta, mas que está revestido da 

naturalidade e da neutralidade, aspectos estes inerentes à ideologia. No deserto do real 

(Zizek, 2002), a ideologia diz que não há classes: cada um luta por si, o coletivo está 

esvaziado, como consequência cada vez mais da necessidade de sobrevivência. E a  

academia vem incorporando esta lógica de forma consciente.  

 

Este processo de dominação acontece no nível das consciências como fruto da realidade  

da exploração que se apresenta objetivamente em toda sua crueza. Pois, parafraseando 

Zizek (2012), a pressão vivida pelos trabalhadores intelectuais não é extra-econômica, 

pelo contrário: ela é naturalizada porque está inscrita no próprio processo de produção. 

Por isso as relações microssociais e micropolíticas são particularidades contidas na 

totalidade da exploração, mas que têm sido pesquisadas de forma fragmentada e, 

segundo Mészáros (2004),  ahistórica  e, por isso,  tornam-se insuficientes para explicar  

a complexidade da realidade.  

 

E é desta forma que tem sido feita a pesquisa em Administração, como se intentou 

demonstrar ao longo deste trabalho: uma pesquisa pautada nas particularidades que não 

dão conta da realidade, só de partes dela. Fragmenta-se a realidade no sentido de 

desarticular seus componentes emancipatórios, este é o grande êxito da Pós-

Modernidade, no qual a Administração se insere como parte desta lógica. Com isso, 

pode-se dizer que o objetivo geral deste trabalho – identificar as nuances da ideologia 

dominante na produção científica da Administração e como isto reflete o modo de 

produção capitalista pós-moderno – foi contemplado. 

 

Isto se explica na medida em que o neoliberalismo pós-1980 amalgamou a Pós-

modernidade, atribuindo status ao aspecto micro, ao real fragmentado, e aliou a isso a 

ideia de um Estado que vira as costas para a sociedade em prol do interesse privado, 

detonando uma luta hobbesiana de todos contra todos, esvaziando o sentido do coletivo. 

Não tem sido diferente no âmbito acadêmico.    

 

No caso da pesquisa científica em geral e especificamente na área de Administração, 

viu-se como ocorre essa imbricação entre público e privado ao longo do capítulo II: os 
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interesses vivem contraditoriamente entre fusão e tensão, esses dois elementos são 

dialeticamente indissociáveis, como se pode perceber na relação entre CAPES e 

ANPAD. 

 

O intuito foi demonstrar, no campo dos objetivos específicos que compuseram a 

pesquisa para este trabalho, como acontecem as relações, as trocas de informações, os 

critérios pelos quais se avalia a pesquisa em Administração, e como se define a agenda 

desta pesquisa; sim, porque o poder econômico é quem assim o decide. E decidiu que a 

globalização é inevitável, que a Administração terá seu reconhecimento entre pares na 

medida em que obtiver em nível internacional Qualis A1, que as organizações serão 

fontes de pesquisa a partir de e para si mesmas, descoladas da realidade político-

econômica esmagadora. Decidiu também que a análise passa a ser microssociológica, 

multiparadigmática, particularizada e o trabalho científico que não se submeter a esta 

lógica de pesquisa tem poucas chances de ser compartilhado via eventos como o 

EnANPAD – como provavelmente é o caso deste trabalho – a  não ser que o 

pesquisador detenha um capital intelectual que ultrapasse estas barreiras. Isto provoca 

uma produção de artigos em série, convergindo para os mesmos pontos de discussão – 

como a proposta multiparadigmática – conferindo ao âmbito acadêmico da 

Administração uma lógica de produção de mercadoria – os artigos e publicações – para 

consumo imediato.  

 

Um ponto que se procurou esclarecer neste trabalho foi o autoritarismo do Estado em 

relação à universidade, autoritarismo este remanescente da Ditadura Militar. Tanto o 

Sistema de Avaliação da CAPES como a criação da ANPAD datam desta época – daí a 

importância do componente histórico – e tem-se a impressão de que, principalmente 

com respeito ao primeiro, lá (no passado militar) continuam seus métodos de controle e 

monitoramento da pesquisa em moldes tayloristas (historicamente ainda anterior a este 

processo), o que leva à conclusão de que muito pouco mudou em termos de política de 

Estado em relação à Pós-Graduação. 

 

Ainda a respeito da relação entre público – CAPES e privado – ANPAD, outro aspecto 

que se procurou destacar foi o fluxo constante entre membros da CAPES e membros da 

ANPAD no alto escalão da pesquisa em Administração. Como foi visto no capítulo II, 

há momentos em que componentes de uma presidem a outra, tomam assento em 
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conselhos científicos e vice-versa, confirmando a fusão entre os interesses do Estado e 

da esfera privada como dito há pouco.  

 

Observa-se, também, como este mecanismo foi incorporado, haja vista a naturalidade 

com que foi tratado pela instituição estatal e pela organização privada ao longo dos 

capítulos I e II, o que se pode ver no caso do modelo de sucessão presidencial na 

ANPAD e o trânsito livre entre membros desta última nos ‘negócios de Estado’, 

interferindo na política de distribuição de bolsas dentro da CAPES, por exemplo. A 

presença simultânea em comitês científicos das duas organizações é outro exemplo 

claro da defesa do capital científico nas mãos de poucos e sempre dos mesmos: 

membros da USP, UFRGS, UFMG e FGV/SP são algumas destas universidades que 

detém o poderio científico, aparecendo em vários artigos , como no caso do intitulado 

“O ensino dos Estudos Organizacionais nos Programas de Pós-Graduação em 

Administração stricto sensu: uma construção social”, de autoria de Claudiani Waiandt e 

Tania Fischer, esta última com formação pela UFRGS e atualmente na coordenação do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA, com autoria em dois trabalhos analisados no capítulo III desta dissertação.  

    

Com relação aos artigos analisados –  8 artigos do ano de 2009 e 6 do ano de 2010, num 

total de 14 trabalhos – procurou-se mostrar a materialização do discurso ideológico na 

forma de textos científicos, e aí se vê a indissociabilidade entre ciência (aparência) e 

ideologia (essência) e como isto ocorre na realidade concreta, no dia-a-dia dos 

pesquisadores da área da Administração. Procurou-se, também, clarificar como o 

discurso pós-moderno da ausência da totalidade invadiu a pesquisa numa área como a 

de Ciências Sociais – no caso da Administração uma Ciência Social Aplicada – e como 

isso tem se refletido em trabalhos de conteúdo rarefeito, justamente por essa realidade 

estar tão fragmentada que o seu ‘pano de fundo’ fica obscurecido.  

 

Os artigos que fazem parte do Tema de Interesse 3 – Epistemologia da Administração – 

são exemplos desta discussão fragmentada, microanalisada, particularizada. A proposta 

de uma perspectiva multiparadigmática aparece em 5 dos 14 trabalhos analisados, o que 

leva à conclusão de que se discute o fenômeno – o paradigma – sem remetê-lo à sua 

essência – a ideologia. Contraditoriamente, à medida que o discurso ideológico parece 

se desvanecer em sua forma – nos artigos – ele se torna mais forte: a ausência do 
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elemento econômico-político como central na discussão desvenda a força do conteúdo 

discursivo desta ideologia pós-moderna.  

 

Artigos comentados no capítulo III partem de realidades micro que tentam se explicar 

nelas mesmas: o micro, o particular é utilizado como ponto de partida e ponto de 

chegada. Observou-se isto no caso do primeiro artigo analisado no ano de 2010: 

“Relações Teoria-Prática” em Administração: o que Desaparece nesse “Buraco 

Negro”, de autoria do professor Pedro Lincoln C. L. de Mattos.  A proposta de duas 

ciências para se tratar a Administração, uma a partir da teoria e outra de ordem prática, 

exemplifica como a análise está descolada da categoria da totalidade, que é o nível 

maior da categoria da generalidade no materialismo histórico-dialético, segundo o qual 

a práxis representa a indissociabilidade entre o aspecto teórico-prático da realidade.  

 

Na análise dos artigos dos anos de 2009 e 2010 não foi identificado nenhum trabalho 

que tivesse como referencial teórico-metodológico o materialismo histórico-dialético,   

como se a realidade do campo científico estivesse descolada de elementos econômicos-

políticos que terminam por definir a agenda da pesquisa científica, como se pode ver no 

caso da CAPES ao longo do capítulo I e na sua relação com a ANPAD pela manutenção  

de uma hegemonia, vista no capítulo II. 

 

Pode-se ver nos artigos a materialidade do discurso ideológico em forma de texto 

acadêmico, que não se limita à atividade linguística em si, mas que é fruto da prática 

social. Não se reduz os textos simplesmente à sua função semântica, à sua lógica de 

sentido ou à sua coerência; eles funcionam como fragmentos de um discurso de 

proporção macrossocial: o multiparadigmatismo, atual tendência nos textos acadêmicos 

da Administração presentes em 5 artigos analisados, confirma a suposição deste 

trabalho de que a discussão presente nos trabalhos apresentados via Divisão de Ensino e 

Pesquisa do EnANPAD reflete o modelo de pensamento hegemônico na sociedade 

atual.  O que valida, também, a segunda suposição, a de que as relações de poder entre o 

público – CAPES e o privado – ANPAD – definem os caminhos da agenda de pesquisa 

em Administração no Brasil. Daí a importância de se analisar estes caminhos de 

pesquisa à luz de elementos concretos e contraditórios de luta por poder e hegemonia 

científica, realidades sociais inscritas na história. 
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A terceira suposição – que diz respeito a análises que podem fugir do pensamento 

científico hegemônico – se mostra válida na medida em que 2 artigos propõem estudos 

históricos em Administração. Apesar de não ser um número expressivo, ele não deixa 

de confirmar a suposição feita neste trabalho. 

 

Muitas outras abordagens poderiam ser discutidas, mas ultrapassariam os objetivos 

deste trabalho. O que ainda pode ser dito é que o enfrentamento de grandes desafios 

continua, apesar de a área de pesquisa em geral e, no caso específico, da pesquisa em 

Administração, estar inserida na lógica de mercado, instituindo um grau de alta 

produtividade para os docentes e pesquisadores, como foi constatado no artigo “Longe 

do céu, perto do paraíso: como se dá a produção científica internacional dos principais 

pesquisadores da área de Administração e Ciências Contábeis”, dos autores José 

Alonso Borba, Flavia Cruz de Souza e André Carlos de Souza. O artigo ofereceu dados 

expressivos para demonstrar como o gerencialismo invadiu a academia, que precisa ter 

produção permanente nacional e internacional (grifo meu) num período de tempo cada 

vez mais comprimido para atingir as metas e os níveis de desempenho exigidos pela 

CAPES e CNPq.  

 

Isto deve servir de desafio para pesquisadores que reafirmam de modo sistemático que a 

sociedade não é um mosaico de particularidades, mas que está inserida numa lógica 

muito mais abrangente e totalizadora, que é a lógica do capital, sinalizando, também, 

para a esquizofrenia gerencialista que se ancorou no ambiente científico.  E é aí que se 

verifica a atualidade do materialismo histórico-dialético, pois na práxis o pesquisador se 

municia para desvendar a realidade e descobrir o campo da ideologia.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I – Decreto de Criação da CAPES 

“DECRETO Nº 29.741, DE 11 DE JULHO DE 1951.  

Institui uma Comissão para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

pessoal de nível superior. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, I, 

da Constituição, 

decreta: 

Art.1º Fica instituída, sob a Presidência do Ministro da Educação e Saúde, uma 

Comissão composta de representantes do Ministério da Educação e Saúde, 

Departamento Administrativo do Serviço Público, Fundação Getúlio Vargas, Banco do 

Brasil, Comissão Nacional de Assistência Técnica, Comissão Mista Brasil, 

EstadosUnidos, Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, 

para o fim de promover uma Campanha Nacional de aperfeiçoamento de pessoal de 

nível superior. 

Art. 2º A Campanha terá por objetivos: 

a) assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 

suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que 

visam o desenvolvimento econômico e social do país. 

b) oferecer os indivíduos mais capazes, sem recursos próprios, acesso a tôdas as 

oportunidades de aperfeiçoamentos. 

Art. 3º Para a consecução dêsses objetivos a Comissão deverá: 

a) promover o estudo das necessidades do país em matéria de pessoal especializado, 

particularmente nos setores onde se verifica escassez de pessoal em número e 

qualidade; 
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b) mobilizar, em cooperação com as instituições públicas e privadas, competentes, os 

recursos existentes no país para oferecer oportunidades de treinamento, de modo a 

suprir as deficiências identificadas nas diferentes profissões e grupos profissionais; 

c) Promover em coordenação com os órgãos existentes o aproveitamento das 

oportunidades de aperfeiçoamento oferecidas pelos programas de assistência técnica 

da Organização das Nações Unidas, de seus organismos especializados e resultantes de 

acordos bilaterais firmados pelo Govêrno brasileiro; 

d) Promover, direta ou indiretamente, a realização dos programas que se mostrarem 

indispensáveis para satisfazer às necessidades de treinamento que não puderem ser 

atendidas na forma das alíneas precedentes; 

e) Coordenar e auxiliar os programas correlatos levados a efeito por órgãos da 

administração federal, governos locais e entidades privadas; 

f) Promover a instalação e expansão de centros de aperfeiçoamentos e estudos post-

graduados. 

Art. 4º Haverá um fundo especial para custeio das atividades da Campanha, o qual 

será constituído de: 

a) contribuições de entidades públicas e privadas; 

b) donativos, contribuições e legados de particulares; 

c) contribuições que forem previstas nos orçamentos da União, dos Estados, dos 

Municípios e de entidades para-estatais e sociedades de economia mista; 

d) Renda eventual do patrimônio da Campanha; 

e) Renda eventual dos serviços da Campanha. 

Art. 5º As contribuições de entidades públicas ou privadas serão utilizadas no mínimo 

de 50% de seu valor, em programas de interêsse direto para os ramos de atividades das 

instituições contribuintes. 
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Art. 6º Os programas de aperfeiçoamento mantido pelos governos locais e entidades 

privadas que atenderem aos objetivos da Campanha serão considerados como 

integrantes do plano nacional de aperfeiçoamento. 

Parágrafo único. Nesta hipótese, êsses programas poderão ser auxiliados pela 

Campanha, na forma em que ficar determinado e segundo os critérios que forem 

estabelecidos pela Comissão instituída no art. 1º. 

Art. 7º A Comissão proporá ao Presidente da República, até 31 de dezembro de 1951, a 

forma definitiva que deve ser dada à entidade incumbida da execução sistemática e 

regular dos objetivos da Campanha. 

Parágrafo único. A Comissão proporá igualmente tôdas as medidas julgadas 

indispensáveis ao desempenho de suas funções, inclusive a requisição de servidores 

públicos civis, na forma da legislação em vigor. 

Art. 8º O Presidente da Comissão baixará as instruções necessárias à organização e 

execução da campanha. 

Art. 9º Os dirigentes dos órgãos da administração pública, das autarquias e sociedade 

de economia mista deverão facilitar o afastamento dos seus servidores selecionados 

para o programa de aperfeiçoamento instituído neste Decreto. 

Art. 10. O Banco do Brasil facilitará cambiais para as bolsas concedidas, e, na medida 

das possibilidades, a transferência dos salários e vencimentos dos beneficiários do 

programa de aperfeiçoamento. 

Art. 11.Os membros da Comissão não perceberão remuneração especial pelos seus 

trabalhos, mas serão considerados como tendo prestado relevantes serviços do país. 

Art. 12. Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 11 de julho de 1951, 130º da Independência e 63º da República. 

GETÚLIO VARGAS 

E. Simões Filho 

Horácio Lafer 
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Francisco Negrão de Lima 

Danton Coelho” 
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ANEXO II – Sistema de Avaliação da CAPES (retirado do sítio eletrônico da 

organização) 

“O Sistema de Avaliação da Pós-graduação foi implantado pela CAPES em 1976 e 

desde então vem cumprindo papel de fundamental importância para o desenvolvimento 

da pós-graduação e da pesquisa científica e tecnológica no Brasil, dando cumprimento 

aos seguintes objetivos: 

 estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de mestrado e de doutorado 

e identificar os cursos que atendem a tal padrão; 

 fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres do Conselho 

Nacional de Educação sobre autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal 

para que estes possam expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo 

Ministério da Educação, MEC; 

 impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG, e de 

cada programa em particular, antepondo-lhes metas e desafios que expressam os 

avanços da ciência e tecnologia na atualidade e o aumento da competência 

nacional nesse campo; 

 contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-graduação, 

assegurando-lhe o parecer criterioso de uma comissão de consultores sobre os 

pontos fracos e fortes de seu projeto e de seu desempenho e uma referência sobre 

o estágio de desenvolvimento em que se encontra; 

 contribuir para o aumento da eficiência dos programas no atendimento das 

necessidades nacionais e regionais de formação de recursos humanos de alto 

nível; 

 dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e evolução da pós-

graduação; 

 oferecer subsídios para a definição da política de desenvolvimento da pós-

graduação e para a fundamentação de decisões sobre as ações de fomento dos 

órgãos governamentais na pesquisa e pós-graduação. 

 

O Sistema de Avaliação abrange dois processos conduzidos por comissões de 

consultores do mais alto nível, vinculados a instituições das diferentes regiões do país: 

a Avaliação dos Programas de Pós-graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos 

Novos de Pós-graduação. 
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A Avaliação dos Programas de Pós-graduação compreende a realização do 

acompanhamento anual e da avaliação trienal do desempenho de todos os programas e 

cursos que integram o Sistema Nacional de Pós-graduação, SNPG. Os resultados desse 

processo, expressos pela atribuição de uma nota na escala de "1" a "7" fundamentam 

a deliberação CNE/MEC sobre quais cursos obterão a renovação de 

"reconhecimento", a vigorar no triênio subseqüente. 

 

A Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação é parte do rito 

estabelecido para a admissão de novos programas e cursos ao Sistema Nacional de 

Pós-graduação, SNPG. Ao avaliar as propostas de cursos novos, a CAPES verifica a 

qualidade de tais propostas e se elas atendem ao padrão de qualidade requerido desse 

nível de formação e encaminha os resultados desse processo para, nos termos da 

legislação vigente, fundamentar a deliberação do CNE/MEC sobre o reconhecimento 

de tais cursos e sua incorporação ao SNPG. 

 

Os dois processos - avaliação dos programas de pós-graduação e avaliação das 

propostas de novos programas e cursos - são alicerçados em um mesmo conjunto de 

princípios, diretrizes e normas, compondo, assim, um só Sistema de Avaliação, cujas 

atividades são realizadas pelos mesmos agentes: os representantes e consultores 

acadêmicos (CAPES, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


